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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة 
 

 .نيأمجعآله وأصحابه على و الكرمي،  نب ِّ ال، والصالة والسالم على العلي ِّ القديراحلمد هلل 
وعقل  وقلب مشفق،  ، كتبتها بقلم حمكم،  ، وخواطر لوامعوبوارق سواطعفواتح،    سوانحهذه  

وحتذيرًا  ووصية ونصيحة،  ،  دعوة وإصالًحا، وتربية وتعليًماو وتوفيًقا،  منفتح، أبتغي منها هداية  
 ، وطاعة هلل وتسليًما.وتنبيًها 

نفعته   وجدها كذلك  هللا،  فمن  هبا  إبذن  الزمتهوغسل  وأفكارًا  أوضارًا  وشكوًكا  أقعدته،  ، 
 .، وهواجَس أقلقتهأرهقته
 .هللا النفع والقبولأسأل 

 وله احلمد والشكر على ما هدى وأنعم.
 

 حممد خري يوسف
 م  2023هـ،  1444رجب  17

 إستانبول
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 القادر هللا 
هللا أكرُب كبريًا، وله العزَُّة سبحانه، فهو القويُّ القادر، والغالُب الذي ال يُغَلب، وله   •

 العزيُز الذي ال ُُيَنُع ممَّا يُريد.  وحدُه الكربايُء والعظمة، 
 

ه،   • فُه به املشركون ممَّا ال يَليُق بذاتهِّ الكرُية، وهو العزيُز بنفسِّ تقدََّس هللاُ وتنزََّه عمَّا َيصِّ
 العزَّةِّ سبحانه!  الغالُِّب القاهِّر، ربُّ 

 
بوحدانيتهِّ وإبداعهِّ يف خلقه،    سلَّمَ ه، و وجاللَ   هُ عظمتَ   أدركَ هللا حقَّ املعرفة، و َمن عرَف   •

 وملَس رأفَتُه ورمحته، ووعى سرَّ َخلقه، أقبَل على عبادته، وأسلَم إليه نفَسه. 
 

 اإلبداع 
نٍة  • اإلبداُع ال خيلُط عليَك األوراق، بقدرِّ ما حيفُز عقلَك على منحِّ صبغٍة جديدٍة حمس ِّ

 ألعمالك، حىت ال تكوَن مكررًة مملَّة.  
 

 أن تُبدَع خرٌي من أن تتجمد، على أن يكوُن اإلبداُع انفًعا، ال كدَر فيه.    •
 

 أحوال املسلمني
مهموٌم   • على يف  املسلُم  فحزاًن  حق ِّه،  وهضمِّ  أحوالهِّ  بسببِّ  يكْن  مل  إن  العصر،  هذا 

 أحوالِّ إخوانهِّ املضطَهدين يف دوٍل أخرى.
 

إخوانَِّك   • ألحوالِّ  تتأملَّْ  مل  بلٍد  ما  أي ِّ  يف  املسلمني،  من  املعذَّبني  املظلومني  املقهورين 
 كانوا، فلسَت ذا شعوٍر إسالمي.

 
مآقي عينيهِّ حتكي احنداَر دموع، وتقاسيُم وجههِّ تُنبُِّئ عن حزٍن عميق، ولساُن حالهِّ   •

هم هبم.  يقول: سأموُت كمًدا من حالِّ املسلمني، ومن ظلمِّ احلك ام، وغدرِّهم وبطشِّ
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 االختيار 

َت بني أمرين، فانظْر أقرهَبما إىل مقاصدِّ الشريعة، وأبعَدمها من هوى نفسك. •  إذا خري ِّ
 

 اكسْب خريًا تنعْم به، أما امللذ اُت فُتسأُل عن حالهلا، وتعاَقُب على حرامها. •
 

 األخطاء
ُف حقيقُة موقفَِّك من بعد، فإذا ندمَت مل مبا أنك لسَت معصوًما فستخطئ. وسُتعرَ  •

 تعْد إىل ما فعلته، وإذا عدَت وأصررَت ُعرَف ضعُفَك واحنرافك. 
 

تكراَر اخلطأِّ يف أمٍر ال يدلُّ على عقل، بل يدلُّ على أن    ابُن آدَم خيطئ، ولكنَّ   ،نعم •
 ، فهو أمحق، أو ال مبال.صاحَبُه ال يعترُب من األخطاء، وال يستفيُد من جتاربِّ احلياة

 
والالمباالة،   • الذاكرة،  ومن ضعفِّ  االختيار،  وسوءِّ  االعتبار،  قلةِّ  من  األخطاءِّ  كثرُة 

 ومن تشوُّشِّ األفكارِّ وازدحامِّها. 
 

واستغفر،   ال • وتب،  احلق ،  إىل  ارجْع  ولكن  سقطاتك،  تفلسْف  وال  أخطاءك،  ترب ِّْر 
 واعمْل ما هو أفضل. 

 
 اإلخالص

هللا، ولكن أتكْد من أنَك تقد ُِّم عماًل    كافئَ ال ختَش من الثوابِّ على عملك، فإنَّ امل •
 مقبواًل، ال شبهَة حراٍم فيه، وال رايء. 

 
إذا كان   • إال  أجرًا  تكسَب  فلن  املسلم،  أيها  تعملُه  ما  يف كل ِّ  حاضرًة  نيُتَك  لتكْن 

 عمُلَك موافًقا لشريعةِّ اإلسالم، مع إخالٍص يالزمه، وهو ابتغاُء وجهِّ هللا به. 
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املسلم، أن سبيَل النجاةِّ يف الصدقِّ مع هللا، فمن مل خُيلْص له يف العملِّ مل اعلْم أيها   •

 يَقبله، وكذلك إذا كان عملُه غرَي موافٍق لشريعتهِّ مل يقبله. 
 

أو   • لوجههِّ سبحانه،  يكْن خالًصا  مل  إذا  يكوُن عند هللا،  ما  أرخُص  عندَك  ما  أغلى 
 كان خمالًفا لشرعهِّ الذي رضَيُه للناس. 

 
موافقتها  اإلخالصُ  • شرطِّ  إىل  إضافًة  لقبوهلا،  منه  بدَّ  وال  األعمال،  يف كل ِّ  يدخُل   

 لشرعِّ هللا.
 

 ى طاعاتَِّك أكثرُها إخالًصا وأبعُدها عن الرايء، فهي أكثرُها ثواًًب وقبواًل. أخفَ  •
 

اإلخالُص يعين أال  كدَر يف طاعتَِّك وعبادتك، فال تطلُب هبا إال رضا هللا، سواءٌ رآَك  •
 مل يرك، فنيـَُّتَك صاحلة، وتوجُّهَك سليم. أحٌد أم 

 
 واآلداب األخالق 

إزعاجهم،   • وعدمِّ  اآلخرين  والحرتامِّ  السلوك،  الستقامةِّ  اإلسالميُة  اآلداُب  ُشرعت 
 ولتالحمِّ اجملتمعِّ اإلسالمي ِّ واتفاقهِّ وأمنه. 

 
وسلوًكا   • طيبة،  نفًسا  متنُحَك  العالية،  واألخالُق  الفاضلة،  فتكوُن  اآلداُب  معتداًل، 

 مطمئنَّ النفس، وال خترُج من طورك، وال تعتدي على أحد.
 

ًبلعلمِّ ترقى بنفسك، وًبألخالقِّ هتذ ِّهُبا، وًبلتزكيةِّ تطه ِّرها، وًبلسماحةِّ واحلِّلمِّ واللنيِّ  •
 ترفعها.
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 كلما حسَن ُخلقك، اتسَع صدُرك، وكثَر مدُحك. •
 

 ازداَد عقاًل وأدًًب وُخلًقا.من كان ذا عقٍل وأدٍب ورزانة، وأسلم،  •
 

والتعاونِّ على  • اجلميل، واملعاملةِّ احلسنة،  الطيبة، واخللقِّ  يكوُن ًبلكلمةِّ  الناسِّ  إكراُم 
 اخلري، وعدمِّ التعايل عليهم. 

 
الطيبة،   • والكلماتِّ  الكرُيةِّ  ؛ ألنه ترَّبَّ على األخالقِّ  والسب  الشتَم  يعرُف  املؤمُن ال 

 ماٍت سيئٍة انعقَد لسانُه واسرتجع!فإذا غضَب وحاوَل النطَق بكل 

 
×××     ×××     ××× 

 
•   ، ُة تكوُن مع العدو  اللنُي واللطُف يكوُن مع األهلِّ وإلخوةِّ واألحباب، واحلزُم والشدَّ

 إخوانه.  وتكربََّ علىفمن عكس، فقد أخلَّ وأفسد، 
 
وأكثرُ  • ألمك،  قلها  الكلماتِّ  وأحنُّ أمسى  لوالدك،  قلها  وتبجياًل  احرتاًما  قلها  ها  ها 

 ك.ها قلها لزوجك، وأهدأها قلها ألختلبنتك، وألطفُ 
 

من تكلََّم فيَك خبرٍي وأنت غائب، فإنه يريُد لَك اخلري، فال تبخْسُه حقَّه، ولو بدعوٍة  •
 ال تكل ُِّفك؛ وفاًء.

 
 ردُّ املعروفِّ صعب، إذا وصَل إليَك يف وقتِّ احلاجة، وأنَت تردُُّه يف وقتِّ الكفاية.  •

 
وادُع له، وقد ِّمِّ النصَح إذا أحببَت أن تكافَئ شخًصا وهو ليس حباجٍة إليك، فأكرمه،   •

 له. 
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يُ  • النفس، وُخلٌق مجيٌل  تتفتُح يف  القلب، وصفٌة رائعٌة يتصُف الرمحُة وردٌة انضرٌة  بهُج 

 هبا املرء. 
 

اللذة؛ ألنه ال  • ملا وجدوا هذه  البخالُء  فعلُه  ولو  الكرماء.  إال  يعرفها  لذٌة ال  للعطاءِّ 
 يليُق هبم، وال يصدُر عن رضاهم.  

 
 هناَك لفتاُت كراٍم، غرَي حكايةِّ األرقام.  •

 
مَ  • جيوَع  يَ لن  ولن  خياف،  ولن  حلرٍ  كرمي،  جارًا  البخيل، ن كان  من  البالُء  إمنا   . ذل 

 والرقيب، وسي ئِّ اخلُلق. واللئيم، واحلاسد،
 

والتسامح،   • والتواصل،  واحملبة،  والنصح،  والتعاون،  ًبألمان،  تكوُن  الصادقُة  اجملاورُة 
 واحملافظة على اهلدوء.

 
ويكافُئ صاحَبها  يفرُح أهلُه إذا أُهدَي إليهم، ويهتمُّ هو، ال يدري كيف يردُّ اهلدية،   •

 وقد يكوُن معذورًا إذا قصَّر.. أبفضَل منها، أو مثلِّها، 
 

×××     ×××     ××× 
 
فعلى  • والداُه  حتمَلُه  وإذا  أصدقاؤه،  وال  أهلُه  ال  أحد،  يتحملُه  مل  ُخلقه  ساَء  من 

 ينصحانهِّ ويزجرانه. مضض، ومها 
 

والزجرِّ  • لإلهانةِّ  عرَّضها  ألنه  نفسه؛  إىل  أساَء  فقد  اآلخرين  مع  األدَب  أساَء  من 
 والتأنيب، فكْن حمرتًِّما لتكوَن حمرتًَما.
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حسابِّ  • على  ألحٍد  حقًّا  تعطِّ  ال  القريب.  جارَك  تضايْق  فال  لقادم،  فسحَت  إذا 

 اعتذار. آخر، إال لضرورة، وبعد إذٍن من صاحبه، أو 
 

 من عامَل الكباَر كما يعامُل الصغار، اهتَم ًبجلهلِّ والسفه، وبقلةِّ األدب. •
 

أخبرٌة كثري  • َك  نفسِّ احلاسد، يف  وتعوَد   ةٌ أيها  الناس،  تزفَرها خارَج مجاعاتِّ  أن  عليَك 
َك الكريهة.    إليهم صايَف القلب، حمموَد األخالق. وإذا مل تفعْل خنقتَك روائُح أنفاسِّ

 
  يورُث اهلم ، مثُل احلسدِّ يورُِّث الكمد. سوُء الظن ِّ  •

 
 الغضُب مثُل أمواجِّ البحر، قد تتضرَُّر منها حىت السفُن الكبرية!  •

 
ا،   •

ً
مؤمل يكوُن  وجرُحَك  قبيًحا،  يكوُن  سبََّك  فإن  جترح،  وال  تسبَّ  فال  غضبَت  إذا 

َك كيف قلته؟!نوت  دُم بعده، وتعجُب من نفسِّ
 

تعرتُف ًبلوساطات، وال تقُف عند االنتقامِّ وحده، فال تغضْب  احليواانُت اهلائجُة ال   •
 زايدًة عن اللزوم، حىت ال تصَل إىل درجتها. 

 
نظُر إليك نظراتِّ رعب، قد ال يطرُدَك ًبللسان، ولكنَّ فعَلُه يكوُن أقبَح من كالمه، في •

 هذا الوجه! قذُف أمامَك كلماتِّ سوٍء وشتٍم وازدراء، حىت تقوَم وتقول: ليتين مل أَر وي
 

 قيَتُه عساًل فسقاَك حنظاًل. اللئيُم َمن سَ  •
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لؤٌم منه وخسَّة، عندما يَغلبُه قويٌّ فينَتقُم من ضعيف. ودانءٌة منه وَضَعة، عندما ينجُز  •
 معاملَة غينٍ  برشوة، ويردُّها لفقرٍي ألهنا بدونِّ رشوة. 

 
ام. فالنميمُة خطرُها  أزمٌة ال ُتذكر، لكنها قد تتحوُل إىل حرب، عندما يكوُن هناك من   •

 عظيم، ولذلك حرَّمها اإلسالم، وجعلها من الكبائر. 
 

 األخوَّة والصداقة
اعقْد عروًة وثيقًة بينك وبني إخوانَِّك يف الدين، وال يفصلنَّك عنهم هوى، أو حسد،  •

 أو خالٌف عارض، فإنك ال شيَء بدوهنم. 
 

، وتساعد. •  األخوَُّة قلٌب ويد، فتحبُّ
 

عند ال   • وسنُدَك  لم،  الس ِّ عند  وأليُفَك  العقيدة،  يف  مثُلَك  فإنه  املسلم،  أخاَك  تُعادِّ 
، و   عند النصر.   شريُككَ احلاجة، وَظهُرَك ضدَّ العدو 

 
طيبني   • مؤمنني  صاحبَت  إذا  أكثر،  وتلتزُم  اإلسالمية،  مشاريعَِّك  يف  ستنجُح كثريًا 

.  ملتزمني، فإن قلوهَبم تنبُض ًبإلُيان، ويف معاملتهم  صدٌق وإخالٌص وبر 
 

إخوانه.   • مؤمٍن حيبُّ  قلَب  يساوي  واحلبُّ أبسراره، ال  واجلماُل جبالله،  بزينته،  العيُد 
 قلُب املؤمنِّ صادق، نقيٌّ كثلٍج أبيض..  

 
×××     ×××     ××× 

 
فإنك  • منهم  تقر ُِّب  َمن  وانظْر  وبعيٍد جاف.  مقرَّب،  قريٍب  بني  أقراُنك،  وما  أقراُنَك 

 ها من قريب!لسَت مثَلهم، لَتعرَف نفسَك من بعيٍد إذا مل تعرفْ فمثُلهم، وَمن جَتفوهم 
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والعقيدةِّ   • الطباع،  توافقِّ  على  بل  املال،  على  تكوُن  ال  األصدقاءِّ  بني  احملبةِّ  أساُس 

 . ، والتعاونِّ على الرب  رضِّ القريبة، والبيئةِّ املتشاهبة، والذكرايتِّ اجلميلةالواحدة، واأل
 

 . غريكفدَْع حمبـََّتُه لوتبسًما، وتساحًما، واهتماًما،  ،سَن خاطرما مل تَر من احملب ِّ حُ  •
 

ليس كلُّ صديٍق أًخا لَك حيوُز على ثقتك، فبعضهم ُييُنَك تقر ِّهبم وتثُق هبم، وآخرون   •
 . ، أو تدفُع هبم شرًّاعنُي هبم عند احلاجةمشاُلَك تست

 
بيت، بعد مشى صديقان يف شارع، فوصَل أحدمها إىل داره، ومل يسأْل صديَقُه أين يَ  •

 أن حكى له وضَعُه اجلديد، فباَت يف زاوية، قرَب مسجد.
 

بعَد مرٍح وكالم، وألفاٍظ  • ات، كحزٍن وسكوٍت  تغريُّ على صديقَِّك من  يطرأُ  ما  انظْر 
 .  جارحٍة بعد أدب، وغياٍب متعمٍد بعد وصل.. فإن اإلنساَن يتغريَّ

 
أصدقاُء يف غرفٍة واحدٍة كانوا يتسابقون يف أحسنِّ أكلة، وأبلغِّ نكتة، وأفضلِّ مقهى،   •

 وأمجلِّ بنت... سُتسألون عن أوقاتِّكم اي شباب، وكلُّ ما تنطقون به يسجَّل.
 

 أصدقاءِّ السوءِّ حوله. من رأيَتُه مبتًلى ًبلشراب، فاحبث عن  •
 

 اإلدارة والقيادة 
ولكْن  • تضجر،  وال  هبا،  إذا ُكل ِّفَت  فال جتزْع  والعزائم،  اهلممِّ  لذوي  الصعبُة  املهماُت 

 تعلَّْم منها، وأضفها إىل جتاربَِّك وخربتَِّك يف العلمِّ واإلدارة. 
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فن ِّه، وخربٍة يف وظيفته،  كلٌّ يريُد أن يكوَن ذا إدارٍة انجحة، ولو مل يكْن ذا علٍم يف   •
 وقوٍة يف شخصيته، ولكن ال بدَّ من هذه الثالثة. 

 
ال تسل ِّْم قيادَك إىل غريب، فإنك ال تدري أين أيخذك، وأين يضعك. وقد يقوُل لَك  •

 أمرًا وهو يكذب.
 

 لن ينجَح مديُر مصنٍع مل ينزْل إىل العمالِّ ويَعرْف مستواهم وُشغَلهم.  •
 

 األدب
أن يكوَن  إذا مل   • به، على  الدينيةِّ فال أبَس  واجباتَِّك  اشتغاُلَك ًبألدبِّ عن  يصرْفَك 

 أدًًب بن اًء هادفًا، حمافظًا على الدين، ال خيرُج عن أدبِّ اإلسالمِّ ومقاصده.
 

 اهلمَّة اإلرادة و 
اإلرادُة القويُة حتط ُِّم الصخوَر الكبرية، وتدكُّ الرؤوَس العنيدة، وحترُك العقوَل اجلامدة،   •

 وتطو ُِّع النفوَس العصيَّة.  
 

عن  • لسانَك  َك  ومتسِّ غضبت،  إذا  أعصابَِّك  على  تسيطَر  أن  الصحيحُة  اإلرادُة 
 حبت.اهلفواتِّ إذا نطقت، وتضبَط شهواتَِّك إذا رغبت، وتعفَّ عن احلرامِّ إذا ر 

 
حىت تكوَن اإلرادُة صحيحة، ال بدَّ من الوعي ًبلفكرة، والثباتِّ عليها، والصربِّ على  •

 أدائها. 
 

هها. أنت الذي عندك اإلرادُة والعقل.  لُّك قِّ السيارُة تُ  • هك. أنت الذي توج ِّ ، وال توج ِّ
 ومن رأيَتُه ينف ُِّذ األوامَر بدونِّ تفكٍر وعقل، وتدبٍر وحكمة، فاعلْم أنه كاجلماد.  
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هي حاجُتك، فلماذا تطلُب من غريَِّك إجناَزها وأنت قادٌر عليه؟ كْن عصاميًّا، وإذا مل  •
 غريك.ختدْم نفسَك فإنك لن ختدَم 

 
البدايُة الصعبُة امتحاٌن لعزُيتك. وإذا استخرت، وعقدَت العزم، فتوكَّْل على هللا، فإنه   •

 سُيعيُنَك إن شاء. 
 

العزُيُة القويُة ال تكوُن إال للشجاع، وال يشرتُط فيها اجلسُد القوي ، فإن اهلمَة تتعلُق   •
 .، ال ًبجلسدًبإلرادة، واإلرادُة تعلُّقها ًبلنفس

 
ك، أو مثله، أما أن يكوَن أقلَّ فإنه سلبٌّ عن   • حاوْل أن يكوَن يوُمَك أفضَل من أمسِّ

 سابقه، ودليُل نزول، واملسلُم يعتزُّ بدينه، وحيبُّ علوَّ الشأن.
 

 مل يهمَُّه ضجيُج َمن حوله، وقد اختلفوا، فإهنم سريجعون إليه!  َمن عال جنابهُ  •
 

 .األمور بتوافهِّ  ال ينشغلُ  أمتهِّ  أمرُ  هُ الذي يهمُّ  •
 

من  • آخرين  أو  نفسَك  هبا  تنفْع  ومل  أكيدة،  وعزُيٍة  قويٍة  إرادٍة  صاحَب  إذا كنَت 
 إخوانك، فما فائدهتا؟ وماذا تنتظر، ومىت تفعُل شيًئا؟ 

 
 مهٌة تعلو فوق النجوم، فتحيا وتضيء، وأخرى تنحدُر حتت الرماد، فتنطفُئ ومتوت. •

 
 إرشاد وتذكري 

ونشرٌ   إيقاظٌ   الوعظُ  • غفلتهم،  من  هلمل   للناسِّ  ختديرًا  وليس  بينهم،  وإسكاًًت  لوعي   ،
 لعقوهلم.
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 من وعظَك فحرََّك قلبك، وحدَّثَك فأرشدَك إىل احلق، فهو الواعُظ املرشد.  •
 

وتوازٍن   • وختطيط،  دراسٍة  يف  هذا  ويكوُن  الرتهيب،  وكذلك  مطلوب،  الرتغيُب  نعم، 
 بِّ وما يناسبه. ُظ حالُة املخاطَ وتنسيق، وتالحَ 

 
وكلم • ودينه،  هو كتابه،  املتنُي  هللا  من احبُل  والثواب.  والذكر،  النور،  فيه  لعباده،  تُه 

 عمَل به فاز، ومن ترَكُه ضل .
 

وأخلَص يف   • آمَن وصدق،  من  وعامَل ةطاعالأفلَح  وتصدَّق،  وعلََّم  وجاهد،  فدعا   ،
م، وجتنََّب السوَء فَسلِّم.   فَرحِّ

 
ه؛ ألنه حيمُل إُيااًن كبريًا يف قلبه، ومع ذلك فإنه ال يستغين عن أٍخ املؤمُن تعظُه نفسُ  •

 ما يزاُل يوسوُس يف النفس. صادٍق يذك ِّره، فإن الشيطانَ 
 

لن تفشَل يف حياتَِّك ما دمَت متدب ِّرًا، متوكاًل على هللا، مطيًعا لوالديك، وما تراُه من  •
و  ومجوٍد  أتخٍر  أكسادفرتاتِّ  لك،  خريًا  يكوُن  قد  انطالقٍة  ،  ألجلِّ  امتحاٌن  أنه  و 

 جديدة. 
 

َك يف عبادته، ومن بر َِّك  • مجالك، ونوُر وجهَِّك أيها املسلم، من طاعتَِّك هلل، وإخالصِّ
 لوالَديك، وُحسنِّ تعاملَِّك مع الناس، ومن بشاشتك، وابتسامتَِّك اجلميلةِّ يف اللقاء. 

 
 حيُث معاملُتك.مكانُتَك عند هللا حيُث طاعُتك، ومكانُتَك عند الناسِّ  •

 
هللا يَهديَك إذا رأى يف قلبَِّك مياًل إىل احلق ِّ وحبًّا يف االهتداء، ويرمُحَك إذا رأى منَك  •

 لضعفاءِّ من عباده، ويوفقَك إذا أحسنَت التوكَل عليه.ًبرمحًة  
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 الغافُل كالنائم، ينظُر إىل الناُس وهم يعملون، وكأنه يرى أحالًما، فال يتحرُك لعمل! •

 
 الغفلُة َسكرة، من أفاَق منها صحا، ملن آمَن بعدها واستقام.   •

 
ال حتتاُج إىل علٍم كثرٍي حىت تكوَن عبًدا مؤمًنا تقيًّا. اعمْل صاحلًا تكْن مؤمًنا، جتنَّبِّ  •

 احلراَم والشبهاتِّ تكْن تقيًّا.
 

تعليٍم ب وذكرهِّ وشكره، و  له بطاعةِّ الرمحن،  أْ استعدَّ ليومِّ احلسابِّ فإنه آٍت ال حمالة. هتيَّ  •
 ودعوة، وبر ِّ الوالدين، ومساعدةِّ الفقراء، والتعاملِّ ًبستقامٍة وُخلٍق حسٍن مع الناس. 

 
النار، وأقبَل على طاعةِّ هللا،   • القيامةِّ أحبَّ سكَن اجلنة، وخاَف من  بيومِّ  تفكَر  من 

 وخشَي معصيته، وطلَب عفَوُه ومغفرته.
 

التقي   • املؤمنِّ  من  قريبٌة  أيها  اجلنُة  إُيانَِّك  على  فحافْظ  الشقي .  الكافرِّ  عن  بعيدٌة   ،
 ، ويدخلَك جنَّته لريَضى عنك، ويكألَك حبفظه ؛املؤمن، وال تقطْع صلتَك برب ِّك 

 
ابدْأ مبا يُرضي هللا، وحافْظ على هذا املسلكِّ وال تتجاوزه، حىت يرضى عنك ربُّك،   •

 اجلنَة إال برمحته، فله الفضُل أواًل وآخرًا.دخَلَك جنَّته. واعلْم أنَك لن تناَل ويُ 
 

حتبَّْب إىل هللا بطاعته، ونفعِّ عباده، فإنه حيبُّ من أطاعه. وإايَك والكبائر، فإهنا جتلُب  •
 ه.وغضبَ  هللا مقتَ 

 
ًبلنظر، وحدََّث  • عيَنُه  والصوارَف كثرت. ومن شغَل  امللهياتِّ  فإن  اعتصْم حببلِّ هللا، 

  األماين ، قلَّ اعتصامه، ووقَع يف احملظور.نفَسُه ًبمللذَّات، ومتّنَّ 
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ويلقَي عليَك   • إليك  ليجلَس  ُ فرصًة  يتحنيَّ الشيطاَن  فإن  َتزغ،  أقرَب إىل هللا وال  كْن 

 يَعُه اخلبيثة، إذا رآَك فارًغا، غافاًل. ر مشا
 

أبنه   • يفاجأُ  وهنب،  ومجٍع  وتعب،  جهٍد  وبعد  ومال،  ورفاهٍة  عريضة،  حلياٍة  خيطُط 
 مصاٌب مبرٍض عضال، فيكتئب، ويعاُف الدنيا وما فيها، وُيوت.

 
 األرض 

األرُض عند املسلمِّ تعين القوَة والعزَة والتمكني، ليأمَن فيها وينطلَق منها. وتعين فتحها   •
، والتشبَث هبا والدفاَع عنها حىت  ليحكَم فيها اإلسالم، وتعين عمارهتا مبا يرضي هللا

 .املوت 
 

أرٍض ال حتيا ًبإلسالم، فعم ِّروها ًبلدعوةِّ إىل دينِّ هللا، وبذكره، وشكره،  ال خرَي يف   •
 والدفاعِّ عن الشرعِّ احلكيم، واملوتِّ يف سبيله. 

 
وامللول،  • والعجول،  للكسول،  مكاَن  وال  عليها.  يتغلَُّب  أو  هلا،  يصلُح  ملن  األرُض 

 والالمبايل، واملسو ِّف، واملتخاذل، واخلامل، وضعيفِّ الذكاء.
 

 ستغفار اال
هللا، فتنطلُق النفُس من جديٍد وكأهنا نشطْت   إبذنِّ   الذنوبَ   تغسلُ   والتوبةُ   االستغفارُ  •

 من َعقال، فقد كان الشيطاُن قيَّدها ًبملعاصي. 
 

ٍر يف واجبه، وكم من متجاوٍز حدوَده.  •  االستغفاُر مطلوب، فكم من مقص ِّ
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 االستقامة 
على   • اإلقامَة  تعين  االحنرافِّ االستقامُة  وعدَم  الطاعة،  ومالزمَة  املستقيم،  الصراطِّ 

 والزوغان، وعدَم اإلقدامِّ على عمٍل إال بعد معرفةِّ رضا هللا فيه. 
 

فالزْم  • عنه،  ثنَيَك  حاولوا  مهما  الطريق،  جانب  إىل  االلتفاتِّ  عدَم  تعين  االستقامُة 
 إبذنِّ هللا.   سلوَك الطريقِّ املستقيمِّ حىت تصَل إىل آخره، وستجُد اجلنَة هناك

 
والسلوُك   • زكية،  إذا كانت  السابقُة  املالسريُة  يف  احلاضرةِّ احلسُن  ال    عاملةِّ  مستقيًما، 

 حيتاُج املرُء معهما إىل إثباتِّ صدقهِّ وأمانتهِّ وحسنِّ سلوكه. 
 

إذا بدا لك أوُل الطريقِّ مستقيًما فال تسلكه، حىت تعرَف استقامَتُه إىل آخره، وإىل  •
 أين ينتهي. 

 
 األسرار 

 أسرارك!  يف كثرةِّ  كَ خطورتُ  •
 

أسراُرَك يف ًبطنك، ويف أعماقِّ قلبك، ولكنها ظاهرٌة هلل كما هو ظاهُرك، فكْن على   •
 استقامٍة يف ظاهرَِّك وًبطنك، فإنه ال خيفى عليه شيء. 

 
العاشقني يف  • وأسراُر  لساهنا،  املرأةِّ يف  وأسراُر  وعينه،  وجههِّ  الرجلِّ يف مالمحِّ  أسراُر 

 قلوهبم، وأسراُر الظاملني واجملرمني يف زوااي نفوسهم املظلمة. 
 

 األسرة
األسرُة قنطرٌة للعبورِّ منها إىل اجملتمع، فإذا كانت صاحلًة صلَح هبا، وإذا كانت فاسدًة   •

 أفسدته.
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 األخالُق حائٌط قويٌّ يف األسرة، إذا ُأسندْت إليه مل تقع. •

 
ابنِّ أسرتَك تربيًة قوُيًة حمكمة، كما تبين قصرًا مجياًل حمكًما، وستجُد يف ذلك راحتَك  •

 وسعادتَك إبذنِّ هللا.  
 

أيها األب، فكْن يف مقامِّ األسيادِّ والوجهاء، رحيًما، حليًما،   • أنت سي ٌِّد يف أسرتَِّك 
أفرادِّ  شعوَر  مقد ِّرًا  أسرتك،  شؤونِّ  على  وظروفَ حمافظًا  أها  انصًحا  مرب ًِّيا  هم،  ميًنا، 

 حكيًما. 
 

ُيَرضون • فإهنم  أسرتك،  بني  والكلحِّ  العبوسِّ  يف  يومَك  مُتضِّ  أو    ،ال  خيافون،  أو 
 يتعقَّدون.

 
×××     ×××     ××× 

 
وزهورَ  • البيتِّ  رايحني  األوالُد  وظلُّها  إذا كان  ورِّواؤها،  شجرُها  الوالدين  فإن  ها، 

 ونسيُمها. 
 

جديًدا، فإن الشابَّ مثٌر اينع، وكلما كان الزرُع طيًبا، كان الثمُر  إذا كان الطفُل زرًعا   •
نون زرعهم.  أطيب، فطوَّب ملن خَيتارون لَبذرهم، وحيس ِّ

 
من دعا ألوالدهِّ ًبلصالح، فعليه إبصالحِّ نفسهِّ أيًضا، ليكوَن قدوًة هلم، يف الطاعة،   •

 وحسنِّ التعامل. 
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أوالد  • إىل  اإلسالَم  حب ِّبوا  الوالدان،  العالية،  أيها  وأخالقهِّ  آبدابهِّ  سلوَكهم  ومج ِّلوا  كم، 
 تقبُّلِّ كل ِّ ما هو إسالمي ، وبغ ِّضوا إليهم التقليَد والتخنَُّث وامليوعة.  وربُّوهم على

 
، فاهتمَّ ة أوالُدَك بدوٌر مِّن حولَك ترى هبم نعيَم الدنيا، وزهراٌت تشمُّ هبا الروائَح الطيب •

 أيها املسلم، لتسعَد بلقائهم يف اجلنةِّ أيًضا، وفيها قمَُّة السعادة.   مبرتبيته
 

أكثُر ما حيبُُّه اآلًبُء من صفاتِّ أبنائهم: الطاعة، واخلُلُق الرضي ، والصوُت اخلفيض،  •
 والبسمُة اللطيفة، واألدُب يف الكالم، واالهتماُم ًبألسرة، واجلدُّ يف العلم.

 
أتقاهم، • ومن عصى فال أحبه، حىت يؤوَب ويعوَد إىل طاعةِّ هللا.    أحبُّ أوالدي إيلَّ 

 ظرِّ القَِّلى. نت ومن أقاَم على معصيٍة فلي
 

السكَن   • األسرُة  فيه  لتلقى  البيت،  يف  والراحةِّ  اهلدوءِّ  بث ِّ  على  والديَك  ساعْد 
 واالطمئنان، وترًتَح من صخبِّ احلياةِّ وخمالطةِّ الناس. 

 
 اإلسالم 

العظيم، ومن أراَد هللا به خريًا هداُه إىل دينه، وأهلَمُه رشَدُه فتأدَب اإلسالُم ديُن هللا   •
اُه بروحه.   آبدابه، وعمَل أبحكامه، ودعا إليه، ودافَع عنه بقلمهِّ ولسانه، وفدَّ

 
ين، فيه اجتهاداٌت إنسانيٌة مستندٌة إىل الوحي، وهو نظاٌم عادٌل ال  • ديُن اإلسالمِّ رًب 

 احلق. حسابِّ آخر؛ ولذلك فإن أبرز مساتهِّ العدل، وإقامةُ ينحاُز ألحٍد على 
 

اإلسالُم هو ديننا الذي ال نقوى وال ننتصُر إال به، ومهما ابتغينا العزَة بغريهِّ حلَّْت بنا   •
 ، كما هو واقعنا. ربَنا الذلُّ والتخلُف عن األممضاخلسائُر واهلزائم، و 
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 ووعٌي يف العقل. اإلسالُم ضوٌء يف القلب، وسيٌف يف اليد،  •
 

مجاُل اإلسالمِّ يف اجتماعِّ القلوبِّ الطيبةِّ عليه، الصادقني املخلصني املخبتني، اهلينني   •
 اللينني املسب ِّحني.

 
إذا كان لكل ِّ مقاٍم مقال، فاجعْل للدينِّ فيه أرفَع مقال، واجعلُه يف كل ِّ مناسبة، فإن   •

 الديَن يتناوُل كلَّ شيٍء يف حياتنا. 
 

لديَك ميزان، ولدى اآلخرين ميزاٌن خيتلف، فاجلْأ إىل اإلسالمِّ واجعلُه ميزانَك إذا كان   •
 فَّتُه وتنتصر، فإنه ديُن العدلِّ والصدقِّ واالستقامة.جَح كِّ لرتَ 

 
، ومثُل حصٍن يقيَك من سالحِّ دِّ  • يٌن حيمي عقلك، مثُل بيٍت أيويَك من احلر ِّ والقر 

 ذا ديٍن متنٍي قذفُه شارٌع إىل شارع. العدو ِّ وأنيابِّ السباع. ومن مل يكْن 
 

حياٌة   • ديَنُه  فإن  أجره،  من  وزاَد  شاَء  مبا  ربُُّه  أكرَمُه  هللا  دينِّ  عن  شبهًة  دفَع  من 
 للشعوب، ومنجاٌة للنفوس.

 
 اإلصالح 

ا   •
ً
حبق ، فإن عليك أن هتتمَّ مبصاحلِّ اآلخرين أكثَر من مصلحةِّ مصلًحا  حىت تكوَن عامل
 شؤوهنم، وتعرَف ما حيتاجون إليه من تعليٍم وتوجيٍه وإصالح.. نفسك، وتتابَع 

 
 الناس.  اشتغْل إبصالحِّ و  أصلْح شأنك، مث انصحْ  •

 
العربَ  • خنقتِّ  الرجال،  األزماُت  تصنُع  إذا كانت  فإهنا  هلمات،  احلكومات،   تصدَّْت 

 عاد.. بًبلتهديدِّ أو السجن، والقتلِّ أو اإل
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 األطعمة 

أو أتكلُه مع  • تكوَن على درجٍة من اجلوع،  أن  فإما  بطعاٍم غريِّ انضج،  تلذذَت  إذا 
 صاحٍب حتبُّه! 

 
ُل طبَخ زوجته... ليس هو إلبداٍع يف الطبخِّ  • الشابُّ حيبُّ طبَخ والدته، واألُب يفض ِّ

 وإمنا هو النظُر يف اليدِّ اليت قامْت ًبلطهي. ولذٍَّة يف الطعم، 
 

ضيفَِّك  • ومع  عيالَِّك كذلك،  مع  أتكلُه  والذي  ألذ ،  تعبَِّك  من  أتكلُه  الذي  الطعاُم 
اليت  واجلسدِّ هي  النفسِّ  فالعافيُة يف  لذة.  مل جتْد  تكْن صحيًحا  مل  وإذا  الذي حتبه. 

 !تلذذه
 

األدب.  • ليس من  فإنه  تذمَّه،  وُكْل غريَ   طعاٌم ال حتبُّه، ال  يوافُق دعُه  وإذا كان ال  ه، 
 مزاجك، أو ليس هو أبرضِّ قومك، فإن هناك من حيبُُّه وأيكله. 

 
 األطفال

األطفاُل نباًتٌت جديدة، طريٌَّة غضَّة، حتتاُج إىل تربيٍة ورعايٍة حىت تنمَو سليمًة خاليًة   •
 . ومجااًل  العنَي ُحسًنا ، ومَتألَ  وتسرَّهالقلبَ  جَ تُبهِّ لمن العيوبِّ واآلفات، 

 
على  • لرتبيتهم  أعناقكم،  يف  أمانٌة  إهنم  اآلًبء،  أيها  واللعبِّ  للتسليةِّ  ليسوا  األطفاُل 

 واخلُلقِّ القومي، واآلدابِّ الرصينة، وطاعةِّ هللا قبَل كل ِّ شيء. اإلسالم،
 

ما ُيألُ   • منَك  يريُد  إنه  اجلوع؟  يبكي من  وهو  أن أتخَذ طفاًل يف حضنَِّك  فائدُة  ما 
 بطنه، وال يريُد حنانَك الذي ال ينَفُع هنا، فإنه سيظلُّ يبكي. 
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 اإلعالم 
الطيبة، وجهًدا علميًّا    ومنطلًقا للدعوةِّ والكلمةِّ اجعْل صفحتَك منصًة إعالميًة هادفة،   •

وتبصرًا،  حمرتًما،   ممتعًة  وفقًها  جديدًة  وأخبارًا  توعوية،  اجتماعيًة  وقضااي  انفًعا،  وأدًًب 
 صادقة. 

 
فعليه إمثُها،  ورواايت فاحشة، وُكتَب مالحدة،  ، وقصًصا فاجرة،  كاذبةمن بثَّ أخبارًا   •

 وًتجَر هبا، وأعلَن عنها.  عتنقها، واوإمثُ من تداوهلا، وقلَّدها، 
 

يُ  • الذين  يَ ؤ ضيُيدحون  وال  الشموع،  مَ ون  املعاصر،  ذكرون  اإلعالُم  إنه  هبا.  أتى  ن 
 األعور، املتحامل، املضل ِّل.

 
 االلتزام 

من التزَم اإلسالَم بصدق، حباُه هللا كلَّ فضيلة، وألبَسُه لباَس التقوى. وما يزاُل كذلك  •
 وتتغرَي نيته! حىت يلتفت.. 

 
أخالٍق   • من  أمرَك  مبا  واتصفَت  آدابه،  والتزمَت  به،  جتمَّلَت  إذا  ُلَك  جيم ِّ اإلسالُم 

 وأحكام.
 

املسلُم عندما يلتزُم يتفاعُل مع أحكامِّ الشرعِّ بعقلهِّ وقلبه، فإنه يؤمُن أبن هللا يستحقُّ  •
 الطاعة، كما ينتظُر من رب ِّهِّ ثواًًب ورًضا. 

 
تكوَن انجًحا يف دينك، حمافظًا على فرائضك، مذكورًا عند رب َِّك خبري، أما املهمُّ أن   •

 مضي بعللها.ها إذا ُخرقت، وستَ الدنيا فيمكُن ترقيعُ 
 

َُك الرايُح اآلتية.  • ، وتغري ِّ  ما مل تكْن ذا ديٍن متني، فإنك ستهتز 
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أن  املؤمتَُن   • يَغدِّ ينبغي  يَنقُ َيكذِّ ر، وال  يؤَمُن جانبه، فال خيو ُِّف وال  ُض عهَده،  ُب وال 

 ومن كان على هذا ومثلهِّ من األخالقِّ الطيبة، فإنه يكوُن داعيًة بشخصهِّ وسلوكه.
 

 األمن 
 األمُن النفسيُّ أواًل، حىت تعتدَل نفُسك، واألمن الفكريُّ اثنًيا، حىت يعتدَل عقلك. •

 
دُث هذا خفََّف عنه وآمنه. وحيَ من ًبَت على قلٍق وأصبَح آمًنا فليحمدِّ هللا، فإن هللا   •

 للناسِّ كثريًا، وينسى بعُضهم أن حيمَد ربَُّه عليه. 
 

 األنبياء عليهم الصالة والسالم 
القصص،  • خرَي  قصُصهم  وتكوُن  البشر،  خرُي  هم  والسالُم  الصالُة  عليهم  األنبياُء 

 وتكوُن الرتبيُة هبا خرَي تربية، وتكوُن العرُب والدروُس منها خرَي العرب. 
 

، يف علمكم،  هلمصلى هللا عليكم اي أنبياَء هللا ورسَله، فأنتم أساتذُة البشر، والقدوةُ  •
لمكم، وصربِّكم، وأمانتكم، وتربيتكم. وطاعتكم،   وحِّ

 
 االحنراف 

 إذا كان هناك احنراٌف يف العقل، فلن جتَد توازاًن يف الشخصية، وال توفيًقا يف النتيجة. •
 

 اخلارجةِّ عن الدين تورُث االحنراف. كثرُة النظرِّ يف الكتبِّ  •
 

الفلسفة. • إىل  به، ومل حيَتْج  اكتفى  الديَن  ًبلفلسفةِّ وهو غرُي   من أحبَّ  انشغَل  ومن 
 متمكٍن من دينه، اضطرَب تفكريه، وجالْت يف نفسهِّ الشكوك.
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من حاَد عن الطريقِّ ًبختياره، قعدْت الشياطنُي على جانَب الطريقِّ وصفَّقْت له. ويف  •
اختيارهِّ   مع  متوافقني  آخرين،  صحٍب  وبني  أخرى،  مدينٍة  يف  نفَسُه  سيجُد  هنايتهِّ 

 اجلديد.
 

ُحكمِّ هللا يف كتابهِّ   • على  واجتهاَدهم  رأيَهم  لون  يفض ِّ أهنم  الناسِّ  بعضِّ  من محقِّ  بلَغ 
ومبا   هبم  أعلُم  وهو  وحواسَّهم كلَّها،  عقوهَلم  وخلَق  نطفة،  من  خلقهم  وقد  العظيم، 

 يلزُمهم وما ُيصلحهم. 
 

بي ِّنوا له خطأُه هبدوٍء وال ختَ  • سروه، انصحوُه بلطٍف من احنرَف عن اجلادةِّ فساعدوه، 
 . ، ولئال يهرَب من الدينوال تكونوا عواًن عليه، حىت ال ينقلَب إىل عدوٍ  لكم

 
 من احنرَف وقع، فإنه ال يبقى هكذا. فإذا استنَد إىل حق ، استقام، وُيكُن أن يكملَ  •

 طريَقُه وهو مستقيم.
 

 اإلنسان
أسوأ.   • إىل  وإما  أحسن،  إىل  فإما  للتطور،  قابلٌة  خام،  ومادٌة  حمر ِّكة،  روٌح  اإلنساُن 

 والوالدان أوُل املسؤولني عن ذلك، مث الشيُخ واملعل ِّم، فالبيئُة والعادة، وسائُر املؤث ِّرات.
 

صافية، إنه من طني، اختلط املاءُ  اإلنساُن ليس مَلًكا، إنه عجينٌة أخرى خمتلطٌة غرُي   •
 زُع منها املاءُ الزالُل إال بعد جهٍد جهيد. نتَ فيه ًبلرتابِّ وصاَر كتلًة مستقلة، وال يُ 

 
 والكفر اإلميان

نفٍس  • على  يدلُّ  عقلي ،  مرٌض  والكفُر  فيطمئن،  البشري ،  القلَب  يناسُب  اإلُياُن 
 مظلمة، وقلٍق فكري .
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وخريُهم املؤمن، الذي يتَّقي ربَّه، ويعمُل صاحلًا، ويَثبُت على احلق ِّ وال  الناُس أصناف،   •
 يلوي.

 
×××     ×××     ××× 

 
من حتدَّى بطاًل ُغلب، فما تقوُل فيمن يعانُد هللا ربَّ العاملني؟ أال ينظُر كيف ُُيرِّضُه   •

لَم رب ِّه، وليتْب إليه، قبَل أن ينز   َل به اليقني.وُييته؟ فلَيعرْف ضعفه، وليعرْف حِّ
 

غرُي املؤمنِّ كالسائقِّ التائه، الذي يسوُق سيارَتُه إىل حيُث ال يدري! وكاحلريان، الذي   •
 ما يزاُل يذهُب وجييُء حىت يتعَب ويقع! اإلُياُن نور، واألُنُس ًبهلل راحة. 

 
فلم  • عمل،  منهم  يُقَبُل  فال  اجتهوا،  أينما  فيها  واقعون  ألهنم  ًبلكافرين؛  حميطٌة  الناُر 

 ألهنم مل يؤمنوا كما أمَر هللا، ومل يعملوا بشريعتهِّ املنزَلة، فكانوا كافرين عاصني. ؛يفلحوا
 

 البخالء والثقالء
 أكثَر من تفكرهِّ بنجاةِّ نفسهِّ من النار! رمبا البخيُل يفكُر مباله،  •

 
مٍل ثقيٍل ال ينفع. •  الثقيُل عبٌء على اآلخرين، كحِّ

 
عند   • حمبوٍب  غرُي  وأوقاَت الثقيُل  ظروفهم  يقد ُِّر  وال  أوقاهتم،  من  أيخُذ  ألنه  الناس، 

 راحتهم، وقد أييت من غريِّ موعد، وإذا حضَر مل خيرْج إال خبروجِّ الروح! 
 

 الربكة
 الربكُة من هللا سبحانه، وكلما اقرتبَت منه أكثر، زادْت بركتُه عليك. •
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 التأثري 
متعددة،   • وأساليبُه  التأثريِّ كثرية،  هلل،  طرق  اإلخالصِّ  يف  تكمُن  املسلمِّ  عند  ولكنها 

 واألداءِّ احلسن، إضافًة إىل العلم، والوعي ًبلبيئةِّ والظرف. 
 

ا مبا تقول، حمبًّا له ومتفاعاًل معه، وقادرًا على  •
ً
أنت تقدُر على التأثري، إذا كنَت عامل

 غرَي ايئس. إيصالهِّ برغبٍة وشوق، ومتحماًل تبعاتهِّ مهما بلغت، صابرًا عليها، 
 

 ستعلُم أنك مؤث ِّر، عندما َتدخُل كلماُتَك يف ثقافةِّ الناس، طوًعا منهم، ال كرًها.  •
 

 الذين يؤث ِّرون هم اململوؤون علًما، القادحون فكرًا، املصلِّحون شأاًن، الرًبنيون تربية.  •
 

 التجارب والعرب 
 وراءِّ نظارٍة سوداء. لن تعرَف شخًصا من دونِّ جتربة، كما لن تعرَف لوَن عينيهِّ من  •

 
جتارُب الشيوخِّ غرُي جتاربِّ الشباب، فإن هؤالءِّ ما زالوا يلعبون ويضحكون، وقلياًل ما   •

 يعتربون، أما الشيوُخ فقد ذاقوا مرارَة األايم، وعلموا أهنم إذا مل يَعتربوا مل يُرمَحوا. 
 

ولكنَّ حولمن    كثريةٌ   العربُ  • وحاضرًا،  ًترخيًا  فرتاهُ   قليلُ   اإلنسانَ   نا،   يكررُ   االعتبار، 
 !! ، ولو قرأها وعرفهااآلخرين أخطاءه، وأخطاءَ 

 
 من مل يعترْب من األحداثِّ والتجارب، كان ذا عقٍل عاجز، ووعي قاصر.  •

 
   والتأمل التدبر 

ني، املتبينني، املعتربين، املراقبني. ومن كان هذا شأنَُه مع  الواعالتدبُر شأُن املتفكرين،   •
 تعاىل، فهَمُه فهًما، وأدرَكُه إدراًكا، واستوعَب تفسريَُه جيًدا. كتابِّ هللا 
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اليت    يف اآلخرة،نارٍ بألْن أمشَي حافًيا على أشواٍك يف الدنيا، خرٌي يل من أن أحرتَق   •

وتَ  الوجوه،  من تشوي  بَك  نعوُذ  إان  اللهم  األفئدة.  على  وأتيت  األدمغة،  منها  غلي 
 النار. 

 
عل َِّم هللاُ عباَدُه أن األمَر بيده،  كما يتأخُر املطُر عن املزارع، ليُ قد يتأخُر قضاُء حاجتَِّك   •

 .، شاكرًانُه هو املنعِّم. فكْن مؤمًنا، متوكاًل، عاماًل يذك َِّرهم أبو 
 

أكثرُ   احليواانتِّ   أقربُ  • اإلنسانِّ  تإىل  إىل فهمً ها  البشرِّ  وأقرُب  واستجابة،  ونفًعا  ا 
 وطاعة. املالئكةِّ أكثرهم طهرًا وتعبًدا 

 
تُ  • تناقضات، قد  أحيااًن  تعيُش  النفَس  إن  أبيض!  قلُبَك  ولو كان  فرُحَك زهرٌة محراء، 

 وتريُد أن تعطَي للمزاجِّ شيًئا مما حيتاجه! 
 

َت لَك زرًعا. فكلُّ عنصٍر خمصٌص لشيء.  نبِّ إذا كانت الرتبُة ذهًبا فلن تنفعك، ولن تُ  •
 جهةِّ استعماهلا.  منفاعرْف قيمَة األشياءِّ 

 
لَك  • حياَة  ال  ولكْن  رخيصان،  واهلواَء  املاَء  فإن  الرخص،  إىل  ال  األمهيةِّ  إىل  انظْر 

 بدوهنما. 
 

لن جتَد فالًحا زرَع حنطًة وحصَد شعريًا أو عدًسا، ولكْن إذا ُأصيَب زرعُه جبائحٍة متّن  •
 و حصَد برسيًما وأقلَّ منه. ل
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 الرتاث واملعاصرة
ُم هذا اجلمُع بني الرتاثِّ واملعاصرةِّ أمٌر مطلوب، ويكوُن هذا على بصرية، فمىت يقدَّ  •

 على ذاك، ويف أي ِّ املواقفِّ واألحوالِّ يكوُن نصيُب أحدمها أكثر؟
 

 وأكثرها نفًعا.خْذ من الرتاثِّ نوَرُه الوض اء، وخْذ من املعاصرةِّ أنقى ما فيها،  •
 

 والسلوك  الرتبية
برانمج،   • فإنه  ومراحلالرتبيُة  واحدة،  دفعًة  يكرُب  ال  اإلنساَن  أن  وكما  وأسلوب.   ،

 واحدة، وال يرتقى من أدىن درٍَج إىل أعلى درَج. ةً كذلك ال يرتَّبَّ دفع
 

داخليًة من الوقوعِّ تربيُة األوالدِّ على اخلشيةِّ من هللا تورثُهم أدًًب وإُيااًن عميًقا، ومناعًة   •
متابعتهم  عليهم  وخيفُف  أيًضا،  الوالدين  يريُح  وهذا  واملخالفات،  احملرماتِّ  يف 

 ًبستمرار. 
 

الفاسدين بسرعة. فاحذْر أيها األب، واعرْف   • من مل يكْن ذا عقٍل ودين، أتقلَم مع 
 ، وعاتْب نفسَك إذا مل تعل ِّمُه ديَنه. ابنَك جيًدا

 
 تربية، اعتنَق أيَّ فكرٍة يف الشارع!من ترَك ولَدُه من غريِّ  •

 
 التزكية 

ملا   • ذلك،  على  وصربَت  تزكيتها،  على  وأقبلَت  وهذبتها،  نفسك،  تربيَة  أحسنَت  لو 
 نطَق لساُنَك إال ًبحلكمة، والكالمِّ اجلميل، فإنه ترمجاُن نفسك.

 
النفسِّ على   • الرتبيَة اإلُيانية، واجملاهدَة يف تدريبِّ  الطاعة، وختليَصها من التزكيُة تعين 

 آاثرِّ اهلوى واملعصية، وتعين ذكَر هللا ذكرًا كثريًا، واتباَع سننِّ أهلِّ اهلدى.



29 
 

 
ارًتحت،   • زُك ِّيت  إذا  النفَس  ولكنَّ  تعب،  وفيها  ومران،  وقت،  إىل  حتتاُج  التزكيُة 

 واطمأنت، وختلصْت من أمراضها. جعلنا هللا من أهلِّ النفوسِّ الراضيةِّ املْرضيَّة. 
 

 تصوف ال
التصوُف أسلوٌب تربويٌّ جي د، إذا َعلَِّم الشيُخ وأخلص، ومل حيِّْد عن قواعدِّ اإلسالم،   •

 وخال تصوفُه من البدعةِّ والشطح. 
 

 التعاون على الرب واإلحسان
من أتملَ ألملِّ أخيهِّ املسلمِّ فإنه دليُل إُياٍن وإسالم، ومن أعانَُه وأزاَل أملُه فهو صاحُب  •

 إحسان.  
 

مال،  • عليه، من  قادٌر  وأنت  وهو حمتاج،  املسلم،  أيها  بشيٍء  أخيَك  تبخْل على  ال 
 ورعاية، ودعوة، ونصيحة، وتعليم، وتوجيه، فإنه أخوَك يف العقيدة.

 
واإلحسانِّ دأُب املسلمِّ أينما كان، دون تفرقٍة بني قوٍم أو مجاعة؛  التعاوُن على اخلريِّ   •

حيبُّ اخلرَي لنفسهِّ كما حيبُه لآلخرين، ويريُد أن يؤَجَر على عمٍل ويُرضَي  املسلَم    ألن
 . ربَّه

 
فيقلُّ   • اكتفائه،  على  ويساعُد  اإلسالمي،  اجملتمعِّ  متاُسكِّ  من  يزيُد  الرب ِّ  على  التعاوُن 

احملتاجني. وأكثُر املتعاونني أهُل ديٍن وأخالق، وال يبتغون أجَرهم إال من عدُد الفقراءِّ و 
 . هللا
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 الفالتفاهم واالخت
من  • خُيرجنََّك  فال  موجًَّها،  عندَك  هذا  وليكْن  أم كرهت،  أحببَت  قائم،  اخلالُف 

َك غالًّ وحقًدا.  ُخلقِّك، وال يُبعدنََّك عن أخيَك املسلم، وال يوقعنَّ يف نفسِّ
 

عاند، فإن التوافَق أوىل، والتفاهَم أفضل. وحيدُث هذا تالف، وعانْد ما  ختخالْف ما   •
 .  متفامهونإذا كان يف طريَف اخلالفِّ عقالءُ 

 
الني ات، وانتشَر الوعي، قلَّ اخلالُف وحلَّ  • التفاهم خرٌي من االختالف، وإذا صفتِّ 

 التفاهم، وسادتِّ احملبُة والثقُة والتعاوُن بني الناسِّ أكثر. مكانَُه 
 

 ْف إال لضرورة. وإذا أبدى رأاًي، أو نبََّه إىل خطأ، فبحكمة. من لزَم اجلماعَة فال خيالِّ  •
 

عن اخلالفِّ بقدرِّ ما يستطيع، إال إذا كان احنرافًا عن احلق، فيقو ُِّم  املسلُم التقيُّ يبتعُد   •
 ويسد ِّد، وال يتكلُم فيما ال يعلمه، وال يتَّهُم املخالَف إال عن بي ِّنة. 

 
 التفاؤل واألمل

وصاحُب   • اخللف،  إىل  نظَر  حالُه  ساءْت  ومن  األمام،  إىل  نظَر  حالُه  حسنْت  من 
 أماَمُه ومل ينَس ما خلفه. نظَر ، فن تفاءلَ الفضلِّ مَ 

 
إذا تفاءلَت ًبخلريِّ وجدَتُه إن شاَء هللا، هذا إذا كنَت ذا عزُيٍة وإصرار، ومل تلتفْت إىل  •

 هواجَس يسو ِّهُلا لك الشيطان، وجتاوزَت العقباتِّ بصرٍب وثبات. 
 

 العمل.األمُل شيٌء مجيل، إذا كان فيما أحلَّ هللا، ولكن ال ألَفينََّك تضي ُِّع معه  •
 



31 
 

لشريعةِّ  • وموافًقا  لصاحلك،  إذا كان  وإمنا  حمموًدا،  أمٍل  وليس كلُّ  األمل،  ُيدحون 
 اإلسالم، وفيه خرٌي ونفع.

 
ابتسَم رجاٌل ضاقْت عليهم الدنيا، فلم تستطْع أن تنزَع الصرَب من نفوسهم، والطيَب  •

 من قلوهبم، واألمَل من عيوهنم، والبسمَة من شفاههم. 
 

 والتخطيط التفكري 
على  • الصحيَح  احلكَم  أن  ويعرَف  اإلنساُن  ليعترَب  العقل،  يف  هللا  أودَعُه  سرٌّ  التفكرُي 

 األشياءِّ ال يكوُن من أولِّ ما يبدو، وإمنا بعد التفكري، وتقليبِّ األمورِّ على وجوهها. 
 

،  لكن قد أتتيَك فكرٌة كبريٌة فجأة، دون دراسةو عمليُة التفكريِّ معقَّدٌة لدى اإلنسان،   •
 ودون مقد ِّماٍت سابقة! مما يعين أن هناك سرًّا وراَء تفكريك، لعلك تفكُر فيه!

 
االختياُر   • املسلم:  أيها  ومشاريعَِّك  أعمالَِّك  يف  واإلنتاجِّ  اإلعدادِّ  نسقِّ  على  حافْظ 

والتوكُل  ًبهلل  االستعانُة  اجلهد،  بذُل  التخطيط،  هللا،  لشرعِّ  املوافقُة  النافع،  اهلادُف 
 عليه.

 
 . لدى الشخصزايدُة االهتمامِّ أتيت من زايدةِّ األمهيةِّ  •

 
عندما متشي وحدَك تفكُر لنفسك، وال حتتاُج إىل استعمالِّ لسانك، وال تعديلِّ خط ِّ   •

 سريِّك.
 

خياالٍت وهواجس، إمنا  إىل  من لزَم الفكَر ومل يستفْد منه تعَب واضطرب، وحتوََّل أمرُه   •
 .  سليمةسٍ يكوُن الفكُر هادفًا، مبنيًّا على أس
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الذي ينطلُق بفكرتهِّ أو مشروعهِّ قبَل أن يتثبََّت منه وجيرَّبه، كمن يستعمُل سالًحا قبَل  •
 أن يعرَفُه أو جير ِّبه. 

 
قد ال جتُد كلمَة )ختطيط( يف كتب الرتاث، هذا ألن سلفنا كانوا يسمونُه )التدبري(،   •

 م يعنون التخطيَط والسياسة. وهو يعين )السياسة( أيًضا. فإذا قالوا )تدبرَي امللك( فإهن
 

احملكم • واألسلوُب  التخطيط،  من  معه  بدَّ  ال  لإلصالح؟  الوعُي  يكفي  وتقديرِّ هل   ،
 الظرف.

 
، فيذهُب كثرٌي من جهدهِّ هباء، فال بدَّ من  لهولكنُه ال خيططُ العمَل    هناك من حيبُّ  •

 األموُر على منهٍج سليم.املديرِّ احلازم، والقائدِّ األمني، واملسؤولِّ املبدع، حىت تسرَي 
 

هو   • ما  قدََّم  من  أما  العمل.  قبَل  والتخطيُط  الرؤيُة  وتكوُن  تعمل.  ويٌد  ترى،  عنٌي 
 مؤخر، فال يلومنَّ إال نفَسُه إذا خسر.

 
 التقليد 

هو التقليد،  فقد تقلُد آخرين وتبدو متطورًا، فإذا تقلَّبوا تقلَّبت، وإذا أتخروا أتخرت!   •
 الذي ما كان عمَرُه تقدًما. 

 
األعمى  • التقليُد  احلركة؟ كذلك  من  ُينعَك  قيًدا  أو  عنقك،  يطو ُِّق  ُغالًّ  أرأيَت 

ُم تفكريك.والتعصُب لفكرٍة دوَن فهٍم أو دراسٍة ووعي، فإهنا تقي ُِّد عقلك،   وحتج ِّ
 

 العقُل راقٌد ما داَم ًتبًعا من دونِّ إدراك.  •
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 التقوى
}َوَمن يـَتَّقِّ اَّللََّ ُيَكف ِّْر َعْنُه َسي َِّئاتِّهِّ َويـُْعظِّْم َلُه   إذا اتقيَت هللا، غفَر ذنبك، ورفَع قدَرك: •

 [. 5الطالق: ]سورة َأْجرًا{ 

 
حقيقتها إال هللا. ولكنَّ بعَض آاثرها "التقوى هاهنا" يعين يف القلب، فال يطلُع على   •

 احلديثِّ والتعامل. يف تظهُر للعيان، يف السمتِّ واملالمح، و 
 

إذا كانت التقوى يف القلب، فإن آاثَرها َتظهُر على املرء، من طاعته، ومسته، وتعامله،  •
 ه، وأخالقه.. حديثو 

 
وهدايتها   • نفسهِّ  إبصالحِّ  مشغوٌل  إنه  أحًدا،  يؤذي  ال  هللا  ينسى ويلُّ  وال  دائًما، 

م.   إخوانه، فينصحهم، وحيب ُِّب إليهم طاعَة رهب ِّ
 

 لن جتَد تقيًّا يرائي بعمله، إمنا يكوُن الرايُء من ضعٍف يف اإلُيان، وقلَّةِّ خشية.  •
 

 التوكل 
َوَمن يـَتَـوَكَّْل من توكََّل على هللا أيََّدُه وكفاه، إذا كان توكلُه صحيًحا. قاَل ربُّنا الكرمي: } •

 كافيهِّ يف مجيعِّ أموره. أي:   [،3الطالق:  ]سورة َعَلى اَّللَِّّ فـَُهَو َحْسُبُه{ 
 

 الثبات
 إذا مل تثبْت على احلق ِّ فلسَت بشجاع، إال ما ُأكرهَت عليه وقلُبَك مطمئنٌّ ًبإلُيان.  •

 
رأيَتُه   • الشدَّة، فمن  يتَّضُح يف أوقاتِّ  العقيدُة  أقرُب الثباُت على  فإنه  خائًفا، مرتد ًِّدا، 

 إىل اجلنبِّ واجلزع. 
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 الثواب والعقاب
ضيُع عندهم، فكيف تضيُع طاعُتَك وثواُب عملَِّك  إذا كان إحساُنَك إىل الناسِّ ال يَ  •

 عند هللا؟
 

 إذا علمَت أن هللا غينٌّ عنك، فاعلْم أن كلَّ ما تفعلُه من خرٍي يعوُد نفعُه عليك. •

 
ليوٍم   • يوَم  استعدَّ  والعقابِّ  ًبلثوابِّ  وتؤمُن  الصاحلات،  تعمُل  مؤمًنا،  إذا كنَت  مجيل، 

 ن عمَل خريًا، جوزَي خريًا. احلساب، فإن مَ 
 

َمن َسقى ماًء ُسقَي عساًل، إن مل يكْن عند الناسِّ فعند هللا، فاعمْل خريًا جُتَز مثله،  •
 وأضعافه.

 
إليَك   • هللا  أحسَن  هللا،  عبادِّ  إىل  أحسنَت  إِّالَّ  و}  وزايدة،إذا  ْحَسانِّ  اإْلِّ َجزَاءُ  َهْل 

ْحَسانُ   سان. ن{؟، وإحسانَُه سبحانه أجلُّ وأعظُم وأهنأُ من إحسانِّ اإلاإْلِّ
 

 اجلدال واحلوار 
ًما مع صاحبك، متجاوزًا عن تفاهاته، ُوثَِّق بك   • كلما كنَت هادًًئ يف حوارك، متبس ِّ

 أكثر.
 

، أو اعرتاٌف ًبلباطل. اجملاملُة اللطيفُة من ُحسنِّ  •  احلوار، وليسْت ًبليت فيها ذل 
 

ال • احلواُر  يكوُن  قد  ُدعيَت  ذانتبه!  ذا   إليهي  فطًِّنا،  فكْن  فيها،  تقُع  ومكيدًة  لغًما 
 سياسٍة وتدبرٍي أثناَء احلوار، وال تنجرَّ إىل فروٍع ال عالقَة هلا ًبملوضوع. 
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من   • قاَم  فإذا  وأنصحه،  أحاورُه  وأان  صويت  ألهله، ُبحَّ  فقلُت  فعل،  ما  فعَل  عندي 
 فقالوا: إنه عنيد. العناُد آفُة األخالق، وُمفسُد احلوار، وسدٌّ منيٌع أماَم اإلقناع. 

 
اإلنساُن ال يعانُد فيما حيب، بل يستجيُب طواعيًة ويبتسم. وإذا قلَت لشخٍص أمرًا   •

 ر، فاعلْم أنه شيطان.نَد وفجَ امعلوًما من الدينِّ ولكنُه ع
 

 جتادْل أمحَق وال عنيًدا، فإهنما لن يزيداَك إال عذاًًب، ولن تصَل معهما إىل نتيجة!ال  •
 

له،   جدالٍ خرَي يف  ال   • هنايَة  عندئٍذ جلاجًة  و   ال  يكوُن  فإنه  احلق،  ورائهِّ  يُبتَغى من  ال 
 وخصومة، وكالًما يف اهلواء. 

 
 اجلمال

مجياًل، وإذا أمسكُه فال مجاَل إال ما    اجلماُل مجاُل هللا. إذا أظهَر مجالَُه بدا الكوُن كلُّهُ  •
 أبدَعُه يف كونهِّ وأظهَرُه للناس.  

 
القلب، فَيهصره،  • النفس، يكوُن مفعولُه كقنبلٍة يف  إذا زاَد عن طاقةِّ  الفائق،  اجلماُل 

 وحُييلُه إىل كتلٍة من انر، وينتقُل أتثريُه إىل العقل. 
 

 كلُّ ما حولَك أخضر!قلياًل، و ترى األمحَر مجياًل، إذا كان   •
 

يش  • إنه  لإلنسان.  نَفًسا عميًقا  تُبهر، وتعطي  اجلميلُة  أو  الطبيعُة  إليها،  ينتمي  أنه  عُر 
 يقرتُب منها، لتصبَح نفسُه مجيلًة مثَلها! 

 
بنظرٍة  • فيكتفون  غريهم،  أما  العاشقون،  احملبون  إال  وأسراَرها  األزهارِّ  مجاَل  يَعرُف  ال 

 إليها، أو مش ِّها!  
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ليس اجلماُل يف أنٍف وشفة، ولكْن فيما تكنُُّه اجلِّنان، وما تنطُق به الشفاه، وما جتنيهِّ   •

 أليدي، وما ختتارُه العقول.ا
 

 اجلهاد 
الشعريَة  • هذه  تنَسوا  وال  األبصار،  أويل  اي  فاعتربوا  اجلهاد.  تركنا  عندما  إال  ذللنا  ما 

 العظيمة، وحد ِّثوا هبا أنفَسكم على األقل. 
 

من ظنَّ أنه سيحصُل على حق ِّهِّ بدونِّ إهراقِّ دٍم وإزهاقِّ نفس، وهو يصارُع الوحوَش   •
 واجملرمني من حوله، فإنه واهم. احلياُة إُيان، وتدبري، وقوة، أيها املسلم.

 
وعلى  • عليَك  يعوُد  نفَعُه  فإن  هللا،  سبيلِّ  يف  ومالَِّك  َك  بروحِّ جاهدَت  وإن  إنك 

 أوالدك، وعلى قومَِّك وأحفادك، ومن مل جياهْد عاَش يف ذلٍ  وخوٍف وانكسار. 
 

 ن يف قلبهِّ مرض.اجلهاُد حق، وال ينكرُه إال جبان، أو م •
 

اإلسالم،   • من  اجلهاَد  فإن  واخلائفني،  واحلاقدين،  املنكرين،  أنفِّ  رغَم  ماٍض،  اجلهاُد 
 فرَض عنٍي وفرَض كفاية، كما بيَّنُه الفقهاء.   ويكونُ 

 
 والكره  احلب

 الراسخة.، وتوافُق العقيدةِّ  واالهتماماحملبةِّ واألُلفةِّ هو توافُق الطبعِّ  وراءِّ من السرُّ  •
 

 إذا اعتدَل احلبُّ يف القلبِّ سكن، وإذا زاَد تقلقَل وجتلجَل وتبلبل. •
 

 من قاَل أحبُّك، فابتسْم إليه واشكره، وال يعين هذا أن تثَق به، فطريُق الثقةِّ طويل. •
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بَّ املؤمَن إلُيانه، واكرْه فعاًل كرهَتُه فيه. •  أحِّ

 
وأيمُرَك ببغضه؟ تعامْل معه يف دنياك أبخالٍق حسنة،  كيف حتبُّ كافرًا وهللا يَبغضه،   •

 وعامْلُه بصدٍق وأمانة، ولكن ال حتبه، وال تناصره. 
 

أبغضَ  • وأبغضَ   ليكْن  عنه،    الناسِّ  وهنى  الكرمي،  بغَضُه هللا يف كتابهِّ  ما  إليَك  األمورِّ 
 وزجَر املسلمني عن االتصافِّ به. 

 
 احلذر

 تكوَن سهاًل على من ينتظُر منك غرَّة.السالمُة يف أخذِّ احلذر، وبذلك لن  •
 

َد اإلنساُن ومعه العداوة! فال ينفُك عنها، وهذا ما يبعُث على احلذرِّ دائًما، وعدمِّ  • ُوجِّ
 ه. غويَ ه، أو احنراَفُه ليُ ديَ الغفلة، فإن الشيطاَن له ًبملرصاد، ينتظُر غفلتُه لريُ 

 
ظا • فهو  منه  ُعرَف  وما  امتحان،  بدونِّ  املرُء  يُعرَف  فأقصِّ لن  معظمه،  من  هره، يف  ْر 

 املديح، فإنك ما عرفَت إال ظاهرًا. 
 

انظر إىل األفعال، واملمارسات، واملواقف، ال إىل التصرحيات، فالكذب عمَّ وطم ، وال  •
 حياء! 

 
إذا تعددتِّ املكائُد حولك، ومسعَت أسرارَك من غريك، فانظْر أقرَب من جتالسهم، أو   •

 تعمُل معهم.
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 احلرية
ُه ومعيارُه الطبيعي، فمن جتاوزُه فقد أساء. واحلريُة هلا حد ، إذا تُركْت لكل ِّ   • شيٍء حدُّ

 هكذا أفضْت إىل خراب.
 

اليت  • وهي  املطلوبة،  للفطرةِّ هي  املوافقُة  املنظمُة  واحلريُة  اجلنون،  أخُت  املطلقُة  احلريُة 
 ون. خياُف منها الظاملون املستبدُّ 

 
 احلسنات والسيئات

ًترخُيَك على األرضِّ ما عملَتُه من سي ٍِّئ وحسن، وعليه حُتاَسُب وجُتزى. فاجتهْد فيما   •
ُد شخصك، ويهي ُِّئ لَك ُغَرفًا يف اجلنة.   يطي ُِّب أثَرك، وُيج ِّ

 
حسناٌت أتتيَك ًبلكالم، وأخرى أتتيَك ًبألعمال، وغريُها ًبلنظرِّ والتفكرِّ واالعتبار،   •

 سالم!فما أكرَم اإلله، وما أعظَم اإل
 

دمَت  • ما  أتيت  النقوَد  فإن  النقود،  جبمعِّ  اهتمامَِّك  من  أكثَر  احلسناتِّ  جبمعِّ  اهتمَّ 
 تعمل، أما احلسناُت اليت تكوُن حباجٍة إليها يوَم القيامة، فإهنا ستقُف يومئذ. 

 
لتفاجئَ  • احلساب،  يَوم  تنتظُرَك  خزينتك..  ما حسناُتَك  وأفضلِّ  حتب،  ما  أبغلى  َك 

 ا ما استطعت، فإهنا نقوُد اآلخرة، وإن سلعَة هللا غالية! ترغب.. فأكثْر منه
 

من كانت حسناتُه يف ازدايٍد فهو خبري، وإن كان مالُه انقًصا. ومن كانت سيئاتُه يف  •
 ازدايد، فليس خبري، وإن كان مالُه زائًدا. امليزاُن ميزاُن اآلخرة، فهي املستقبُل احلقيقي.
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 احلق والباطل 
حاوَل املبطِّلون أن يشو ِّهوه، فرياُه أهُل الفطرةِّ والنقاءِّ والطهارةِّ كما هو  احلقُّ حقٌّ ولو   •

 أبيَض كالنور، ويشكُّ فيه الصمُّ الُعمُي الذين ال يفَقهون، ويبتعدون عنه. 
 

احلقُّ واضح، ومع وضوحهِّ ال يراُه كلُّ أحد، فقد غطَّى اهلوى والتعصُب والعناُد قلوًًب،   •
 هو حمبٌَّب إليها، غارقٌة فيها. حىت مل تعْد ترى سوى ما 

 
والتقلي • التكرب،  احلق:  تقبلِّ  أماَم  عائًقا  تقفان  املواالُة دصفتان  أو  التعصب،  أو   ،

 اجلماعيُة اجملحفة، اليت تنفي التفكرَي اإلرادي .
 

فيه • ويرغ ُِّب  إليه  يدعو  موقف،  أي ِّ  يف  يضعُه  ال  املسلم،  رأسِّ  على  ًتٌج  ما  احلقُّ   ،
ُ ضرَرُه وحيذ ِّر.. استطاع  والباطُل حتت قدمه، أينما كان وأينما ذهب، ينفَُّر منه، ويبني ِّ

 
ه، كمن  ه، وختتلُّ شخصيتُ الذي ال يتحرَّى احلقَّ يصد ُِّق كلَّ شيء! فَتفسُد بذلك نفسُ  •

 ه، فيأكُل النافَع والضارَّ منه، فَيمرض. ال يتحرَّى طعامَ 
 

أنه غامض، مظلم، متقلب، يبحُث عن مكاٍن له  نعم، الباطُل جللج، كما قيل، يعين   •
يتمكََّن  قبَل أن  إُياٌن دفعه،  فيه، ويَبيَض ويفر ِّخ، فمن كان عندُه  ليمكَر  القلب،  يف 

 منه.
 

 احلقوق 
تؤدَّ   • مل  وإذا  أُد ِّيت،  الناسِّ  فإن كانت هلل على  اإلسالمِّ وحمفوظة،  مقدَّرٌة يف  احلقوُق 

 د ِّيْت كذلك، فإذا مل تؤدَّ ُأخذْت عنوة. عوقَب أصحاهُبا، وإذا كانت للناسِّ أُ 
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حق ِّ  • عن  يعفو  هللا  فإن  املسلم،  أيها  الناسِّ  وحقوَق  تبقى إايَك  اآلخرين  وحقوُق  ه، 
 ها هلم، أو أيخذوا من حسناتَِّك مقابَلها يوَم القيامة. عليك، إما أن تؤديَ 

 
 احلكمة واحلكماء

توَزُن   • ال  تقوَُّم  احلكمُة  وال  حرب،  مبال،  من  عنفإهنمبا ُكتبْت  الذهبِّ  من  أغلى   دا 
 نور. هًدى و العقالء؛ ألهنا تفتُح طرقًا جديدًة هلم يف احلياة، يسريون فيها على 

 
والقلوبِّ   • املستقيمة،  والنفوسِّ  الصحيحة،  العقولِّ  مطلُب  يف احلياةاحلكمُة  جتدها   .

 ساحةِّ العقالء، وجمالسِّ العلماء، ورسائلِّ اآلًبء. 
 

واألبِّ  •  ، املعتربِّ واجملر ِّبِّ  املتأ ِّله،  والعابدِّ  الصاحل،  املؤمنِّ  ستة:  من  تُنتظَُر  احلكمُة 
 العادل. الناصح، والعاملِّ العامل، والوايل 

 
احلكماَء   • ويوق ِّرون  جمالسهم،  يف  ويرددوهنا  الناس،  مجيعِّ  عند  مرغوبٌة  مجيلة،  احلكمُة 

ويريدون   أخرى،  مقاالٍت  هلم  فإن  السوء،  وأهُل  النفوس،  ضعاُف  إال  العلم،  وأهَل 
 ًبلناس.  ضرارَ اإل

 
املسلمون  قد ينطُق الكافُر حبكمة، فإذا نطَق هبا مسلٌم كانت نورًا على نور، ووثَق هبا   •

 وقبلوها أكثر.
 

فاعترب،   • احلياَة  وخرَبَ  فتدبَّر،  وعلَم  وتفكَّر،  قرأَ  ولكنه  آخر،  عامٍل  من  ليس  احلكيُم 
 ونصَح فأوجز، وأوصى فَنفع.

 
 قلُم احلكيمِّ يكتُب وال يتلكأ، فهو معتدٌل سوي ، وحربُه من نور، يضيُء وال خيبو.  •
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 احلالل واحلرام
البيتِّ املسلم، فهو يذك ُِّر ًبلتقوى، واخلشية، وتربيةِّ األوالدِّ على املاُل احلالُل بركٌة يف   •

 اإلسالم، ومعرفةِّ احلاللِّ من احلرام.
 

 من مل يتفقْه يف الدين، مل ختُل معيشتُه من خلطِّ حالٍل حبرام. •
 

، أما ما حتتفُظ به يف بيتك،  أيها اإلنسان  حقَُّك ما كان لك، ووصلَك بطريٍق شرعي ٍ  •
آخرين،   ماُل  فإنه  غصًبا،  وأخذتُه  ظلًما،  عليه  استوليَت  وقد  أوالدك،  منه  وُتطعُم 

 وأنت أتكلُه انرًا. 
 

املسلم، وجتدهُ  • أيها  العصرِّ  قابًضا على   ارائجً   كثَر احلراُم يف هذا  يف األسواق، فكن 
 دينك، وال تقرْب من املنتجاتِّ احملرَّمة، فإن آاثرها سيئة. 

 
قاَل الشيطان: ولكنه مجيل، ولذيذ، ورخيص، جر ِّْب هذه املرة!  إذا قلَت: إنه حرام،   •

 وأيُة خطوٍة حنَو احلرام، إمنا تقر ُِّبَك من الشيطان!
 

 احلياة واملوت 
احلياُة تنبُض ًبحلركة، والنماُء صفٌة هلا، فمن مل يتحرْك يف جمتمعه، ومل يقد ِّْم له شيًئا   •

 ينفعه، فإنه يف حكمِّ امليت. 
 

احلياةِّ مل خُيدَع. سيعرُف أهنا متضي وال تقف، وال تلتفُت إىل أحد. وال من أتمَل يف   •
 يفوُز فيها إال العاقل، الذي يستغلُّ أوقاَتُه يف فعلِّ اخلري، استعداًدا للقادم.

 
عندما ينجو الطفُل الضعيُف من النريان، والزالزل، وُيوُت الكبرُي القوي ، فإنه رسالٌة   •

 حلياُة بيدي، واملوُت بيدي، وليس بقوَّتِّكم وتدبريكم. من هللا، ليقوَل لعباده: ا
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، واملوُت يقوُل لك: قف. وهي   • هكذا، بني حيٍ  يعمُل   الدنيااحلياُة تقوُل لك: امشِّ

 حلساب. والثواُب جنة، والعقاُب انر.ا منتظرًابدأب، وميٍت يقُف 
 

َتفسد،   • الطيبني، فهم أطباُء احلياة، وبدوهنم  مثَل الدنيا ال تستغين عن  الناُس  ويبَقى 
 غثاءِّ السيل.

 
وتصرفاتك،  • ألفعالَِّك  ونتيجٌة  اإلنسان،  أيها  منَك  نسخٌة  احلياةِّ  هذه  من  جزٌء كبرٌي 

 أنت أكثُر من يفسُد فيها بعد شياطني اجلان ! و وخططَِّك وحتركاتك، 
 

  عقيدتهُ   تاعوجَّ مسلكه، ومن كان  منحرفًا يف إُيانهِّ   ومسلك، فمن كان  عقيدةٌ احلياُة   •
 . ااستقاَم مسلكه، إذا التزَم هب ةً مستقيم

 
وهي نقمٌة ملن مل يتفكْر   .احلياُة نعمٌة ملن أنعَم هللا عليه ًبإلُيان، فثبَت وعمَل صاحلًا •

 كفَر ًبخلالقِّ ونعمه، فكان ذلك سبًبا لعذابهِّ يوَم حسابه. و آبايتِّ هللا، 
 

فرصٌة   • لنفسِّ احلياُة  وشهوٌة  ولعٌب  املؤمن،  عند  والعبادةِّ  و   للعملِّ  و الكافر،  مجاٌل  زينٌة 
 ُق على عينه، ومنصٌب وجاٌه ينتظُرمها، ويسَعى إليهما. يُطبِّ 

 
احلياُة فرصٌة لَك لعملِّ اخلريِّ أيها املسلم، وجلمعِّ احلسنات، وطاعةِّ الرمحن، وهي عند   •

وعبث،   هلٌو  األخرى  املللِّ  من  واجلاهِّ  اآلخرين  واملالِّ  والشهوة،  الزينةِّ  إىل  وركوٌن 
 واملنصب.

 
 احلياُة ُمرٌَّة على الكرمي، حىت يُرَفَع عنه الظلم، وحُيَفَظ عِّرضه.  •
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×××     ×××     ××× 
 

ستأيت  • فإنه  يقظًا  بقيَت  ومهما  فيه،  تقُف  الذي  الوقُت  سيأيت  فإنه  مشيَت  مهما 
 ، ولن تبقى يقظًا.  الدقيقُة اليت تناُم فيها. لن تبقى ماشًيا

 
للموتِّ رهبة.. عندما ترى مريًضا حيتضُر، أو ميًتا يؤَخُذ إىل القرب.. فكيف مبن يشعُر   •

 أن تنفسُه ينقطُع شيًئا فشيًئا.. ويقف؟ كلٌّ ذائقه. 
 

وضُع الذهبِّ واجملوهراتِّ والنقودِّ اليت مجعها احملتَضُر على جانَبيهِّ لن يؤخَر أجَله، ولن  •
 سكراتِّ املوت. خيفَف عنه 

 
ُش قربك، فانظْر ماذا تكون، وهتيَّأ، فإن  فرُ َك هي اليت تَ القرُب ليس مؤثثًا، ولكنَّ أعمالَ  •

 املوَت آت.
 

 احليلة واخلدعة
مثَل  • ًبطُنهم  يكوُن  وال  الناس،  وخيدعون  الطالء،  يستخدمون  البشرِّ  من  كثرٌي 

 الكذُب والتلوُُّن واخلداع.ظاهرهم، واحلذُر مطلوٌب دائًما، يف عصٍر كثَر فيه 
 

قلت: كيف، وملاذا؟ قال: رأيُت كالمها لطيًفا، فيه رقٌَّة وحنان، فراسلتها، فوافقت،  •
 ومل أَر منها ذلك اللطف، وعرفُت أهنا كانت من ذواتِّ النسخِّ واللصق، فافرتقنا!

 
ضعيف • وهو  قوًة  أظهَر  ومن  ستنكشف،  فإهنا  اخلدعة  أمُر  طاُل  فسَيظهُر   ، مهما 

 ضعفُه بعد حني. 
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الثعلُب خيدُعَك يف أموٍر هي ِّنة، ولكن احذْر خدَع بين آدم، فإن منهم من ال يَرحم،   •
 وإذا متكََّن أوجع.

 
األوان.   • فواتِّ  بعد  معرفتُه  تكوُن  قد  ولكن  يطول،  ال  الثعلبِّ  خداَع  أن  صحيٌح 

 تنبَّه، وأخَذ حذرَُه منه. واملؤمُن ال خُيدَُع مرتني، فإذا َعرَف خدعًة من أحٍد 
 

 اخلربة والتمرس 
كلُّ جيٍل يسل ُِّم خربَتُه العلميَة والعمليَة للجيلِّ الذي يليه، واملسلمون يف هذا يتواَصون   •

 ًبحلق ، فينصحون مبا ينفع، ويتواَصون ًبلصرب، للتقو ِّي على محلِّ األمانة. 
 

هذه النبتة، فامسْع منه، فإن له خربًة  إذا قاَل لَك الكبرُي ال مترَّ من هنا، وال أتكْل من   •
 يف احلياة، وال يقوُل هذا إال عن جتربة، أو مساٍع من حكماء. 

 
تنقُذَك من األوهام واحلريةِّ إذا تعددتِّ الطرق • بعد توفيقِّ هللا، ومن    ،اخلربُة واملمارسُة 

 كان غرًّا كبا، إال إذا استشار. 
 

َك وخربتَِّك يف ماذا؟ ينبغي أن  • تكوَن انفعة، موافقًة ألحكامِّ الشرع، ال    تفتخُر بتمرسِّ
 ضرَر من ورائها. 

 
إىل   • توصُلها  تعرُف كيف  ال  ولكن  انفع،  أمٍر  يف  خربٌة  لَك  تكوَن  أن  املؤسفِّ  من 

 الناس. وهنا أتيت قيمُة اجلماعة، والتشاور، والتعاونِّ على الرب .
 

 اخلشية 
تقولُه وتفعله، ومل تُقدِّْم إال على ما إذا كنَت صاحَب إُياٍن وميزان، نظرَت يف كل ِّ ما   •

 يُرضي هللا. 
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 من خشَي هللا كان طعامُه حالاًل، وضحكُه قلياًل، وتفكُّرُه كثريًا. •

 
بي ِّنة،    نمن خشَي هللا كان على حذٍر دائم، وعلى وجٍل من التقدمِّ أو التأخر، إال ع •

 يفعُل كلَّ شيٍء حبساب، يبحُث عن رضا هللا أين يكون؟
 

فال    ه، وتقر ُِّبَك إىل هللا أكثرَ فال تتجاوُز حدودَ   تردُعَك عن املعاصيمن هللا  خشيُتَك   •
 ترتُك أمَره، وتزيُدَك إُيااًن فتزيُد حسناُتك. 

 
 اخلواطر

يف   • صواًًب  أكثَر  لطريقٍة  وهدايًة  مغلقة،  ملسألٍة  حالًّ  فتًحا:  ما كان  خواطرَك  أمجُل 
 أحالْت هنارَك إىل ليل..التعاملِّ مع مشكلٍة اجتماعيٍة معقدة، 

 
ليسْت كلُّ خاطرٍة تقيَّد، وال كلُّ ساحنٍة ُتصاد، وال كلُّ خياٍل يصوَّر، وال كلُّ حكايٍة   •

 تدوَّن، ولكن ما نفَع منها. 
 

ما كان من خاطٍر ينفُعَك وحدَك فامحدِّ هللا عليه، وما وجدَت نفَعُه متجاوزًا إىل غريَِّك  •
 سي ٍِّئ فتجاوزه، واستعْذ ًبهلل منه.فانشره، وما كان من خاطٍر 

 
 اخليانة واخلونة 

 من خاَن دينه، هاَن عليه خيانُة وطنه، وأصدقائه، ومل يبالِّ مباٍل حمرتم، وال عهٍد مربَم.  •
 

من خاَن ديَنُه فقد ًبَء ًبإلمث، وكان أفحَش وأقذَع من خيانةِّ وطنهِّ وقومه. ومن ًتَب  •
 هذا الذنب، ويندَم عليه، ويعزَم على عدمِّ العودةِّ إليه.قبَل هللا توبته، على أن يرتَك 
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ال يكوُن اخلائُن حامًيا لوطنه، بل ًبئًعا له ووكياًل ألعدائه. فكيف يسرُق قوَت شعبه،   •
 ويكتُم أنفاَسهم، ويذهلُّم، ويعذ ِّهُبم؟

 
 اخلري والشر

مل تكْن أهاًل له    إذا نلَت خريًا فقد ورثَت كنزًا، وما عليَك إال أن حتافَظ عليه، وإذا •
 ضاَع منك، وقد ال يعوُد إليك.

 
وًبدَ  • اخلرَي  فطلبوا  وأتثروا،  آخرون  إليَك  نظَر  وهلٍف  بشوٍق  اخلريِّ  إىل  ًبدرَت  روا  إذا 

رت. روا وُأجِّ  مثلك، فُأجِّ
 

 املؤمُن يفرُح ًبخلريِّ وحيبُه ويقر ِّبه، وحيزُن للشر ِّ ويبغضُه ويُبعده. •
 

، ومالْت نفُسَك إىل اخلري، وحرصَت على فعله، فأنت من إذا وازنَت بني اخلريِّ   • والشر 
، وعزمَت على فعله، فأنت من أهله.   أهله، وإذا مالْت إىل الشر 

 
من انصرَف من شرٍ  إىل خرٍي فقد اهتدى، ومن انصرَف من خرٍي إىل شرٍ  فقد انتكَس  •

 وسقط. والرجوُع إىل الصوابِّ يدلُّ على إانبٍة وإُيان. 
 

حىت  االنزالقُ  • جرحهِّ  من  مريًضا  بعُضهم  ويبَقى  عميقة،  جروًحا  يورُث  الشر ِّ  حنَو   
 من الشيطانِّ الرجيم. به املوت. فليحذرِّ املسلم، وليسُلْك صراَط هللا املستقيم، وليتعوَّْذ 

 
 والدعاة  الدعوة

اجلليلة.   • الوظيفةِّ  هبذه  وأنعْم  فأكرْم  والسالم،  الصالُة  عليهم  األنبياءِّ  وظيفُة  الدعوُة 
لمهم وعلمهم، حىت تنجَح وتُ ويُ   ثمر.  قتَدى فيها بسلوكهم وهنجهم وصربهم وحِّ
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إذا كنَت تستقي أفكارَك من الكتابِّ والسنَّةِّ فأنت على هدي قومي، وليكْن تبليُغَك  •
 هلا بوعي وحكمة، ويسٍر وحمبَّة، حىت يبارَك هللا يف عملك. 

 
يفع • أن  قبَل  الباطَل  وادفعِّ  احلقَّ  قلِّ  املسلم،  به،  أيها  أوىل  فإنك  غريك،  أنت فلُه 

دينِّ هللا   إىل  والداعني  واملعروف،  واآلمرين ًبخلريِّ  احلق،  ومن جنودِّ  رسالة،  صاحُب 
 احلق .

 
ممن  • عن كثرٍي  حقيقُتها  غابت  فقد  املسلم،  أيها  وبياهنا  رسالتَِّك  لتبليغِّ  فرصٌة  احلياُة 

 حولك؛ لكثرةِّ أهلِّ الضالل، وتشويهِّهم احلقائق. 
 

وببنانك، وال  • بلسانك،  واإلصالحية،  الدعويةِّ  الساحةِّ  الداعي، كْن حاضرًا يف  أيها 
 ك.غيابِّ بسببِّ تدَعِّ الباطَل فيها يبيُض ويفر ُِّخ 

 
مرضيَّة،   • نتيجًة  تنتظْر  فال  الظروف،  بتغريُِّّ  الدعويَة  وخططَك  أساليبَك   ْ تغري ِّ مل  إذا 

 الكالم.  فليسْت كلُّ النفوسِّ والبيئاتِّ سواًء يف تقبُّلِّ 
 

 احلقيقُة تُقال، فتخريَِّّ الوقت، واألسلوَب املناسب، واعرْف من ختاطب. •
 

َك أبسلوٍب حسن، ومعلومٍة صحيحة، فال يصدنََّك عنه جواُب سفيه،  إذا كان تبليغُ  •
 أو تعليُق جاهل.

 
قلبك،   • يف  مضيئًة  فلتكْن  تعبَت  أو  خفَت  فإذا  الناس.  وأرها  احلق ِّ  رايَة  لرتيَها  امحْل 

 الطلب. دالناَس عن
 



48 
 

، ومن أمَر مبعروف، أو هنى عن منكر، فقد صنًعامن دعا إىل دينِّ هللا فقد أحسَن   •
 ، فيكوُن رجَل دعوٍة وإصالح.  وأفلحأصلحَ 

 
سوءِّ   • أو  ُخلقه،  لضيقِّ  منه؛  نفورًا  رأى  فمن  وتسد ِّد،  ُر  وتبش ِّ وتؤل ِّف،  جتمُع  الدعوُة 

ْر على الدعوةِّ يف بيته. أسلوبه، فليتَّقِّ هللا يف دينِّ هللا  ، وليقتصِّ
 

الكلمُة الطيبُة تثمُر إذا نبعْت من قلٍب خملص، وأُلقَيْت على قلوٍب واعية، وإن مل يَر   •
 صاحُبها مثَرها. 

 
وثوابهِّ   • بفضلِّ هللا  وليستبشْر خريًا  وأفلح،  أحسَن  فقد  َخلقهِّ  إىل  ديَن هللا  حبََّب  من 

 العظيمِّ له. 
 

ال جُتّن بعد إلقاءِّ   رةَ إذا مل جتْد لدعوتَِّك أثرًا فأنت أماَم اثنني: إما أن تنتظر، فإن الثم •
 مباشرة، أو أنه يلزُمَك اإلخالُص يف الدعوة، وجتديُد أسلوبك. ةِّ البذر 

 
كيف تدعو إىل اإلسالم، وأنت أحوُج ما تكوُن إىل االلتزامِّ بدينك؟ فأصلْح شأنَك  •

 أواًل، والتزم، حىت تكوَن أسوة، ويكوَن كالُمَك مؤث ِّرًا.
 

راغًبا. ومن وجدَتُه ساكًتا، مقباًل  • فلن جتدُه  اجلداَل  أكثَر  الكالم،    من  قليَل  عليك، 
 فهو ما تبحُث عنه! 

 
اجلماعي ،   • الرأُي  فلها  اجلماعُة  أما  لذاتك،  الفرديُّ  رأُيَك  ليكْن  العاقل،  ال  ف أيها 

سيدُ  هو  رأيَك  أن  تظنَّ  وال  لنفسك،  فإن   حتتكرُه  مداخلِّ   ه اآلراء،  ومن  ُعجب، 
 الشيطان.
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الدين، ضلَّ   • يتفقََّه يف  قبَل أن  قاَد مجاعًة  أراَد زعامة، أو مصلحة،  من  وأضل . وإمنا 
 خفيَّة، أو ظاهرة. 

 
 الدنيا واآلخرة 

من ظنَّ أن الدنيا لعٌب وترفيٌه فقط، فإنه كطفل، ال يعرُف من الدنيا سوى احللوى   •
 واللعب، ومثُل احليوان، الذي يريُد أن يشبَع دائًما، ليسمَن ويركَض ويرفَس وينطح. 

 
 تقدَُّم لك، إهنا خبز، وعنب، وحنظل. الدنيا ليست تفاحًة  •

 
• { يقولون:  الدنيا  َحَسَنةً أهُل  نـَْيا  الدُّ يفِّ  َآتَِّنا  اآلخرةِّ َربَـَّنا  وأهُل  عليها،  يزيدون  وال   }

فيقولون: } َحَسَنةً يكملوهنا  َرةِّ  اآَلخِّ َويفِّ  َحَسَنًة  نـَْيا  الدُّ َآتَِّنا يفِّ  منهما  رَبَـَّنا  بدَّ  فال   ،}
 مًعا.

 
 ا.. واآلخرُة ملن طلبها.. فاظفْر مبا هو خرٌي وأبَقى.الدنيا ملن طلبه •

 
مجعتِّ الدنيا بني املؤمنِّ والكافر، وفرَّقْت بينهم اآلخرُة فكانوا فريقني: فريٌق يف اجلنة،   •

 وفريٌق يف النار. اللهم اجعلنا من أهلِّ اآلخرة، وأنقذان من النار.
 

َرُة َخرْيٌ لَِّمنِّ اتَـَّقى{  } • عرُف هذا  ، فال جماَل ملقارنتها ًبلدنيا، ويَ [77  النساء: سورة  ]َواآَلخِّ
   املتقون، الذين تعلقْت قلوهُبم ًبألعمالِّ الصاحلة، وعرفوا أن الدنيا إىل زوال.

 
ُخلًقا  • وأحسُنهم  له،  وأخلُصهم  هلل،  عماًل  أكثرُهم  القيامةِّ  يوَم  فرًحا  الناسِّ  أعظُم 

 وخدمًة لعباده. 
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يقوُم   • يوٌم  هو  القيامةِّ  وال  يوُم  املسلم،  أيها  اليومِّ  لذلك  فتهيَّْأ  للحساب،  فيه  الناُس 
ْل ما هو مطلوٌب منَك يف وقته، فإن املوَت أييت بغتة.   تغفْل عن أمرِّ هللا، وال تؤج ِّ

 
أهلِّ   • من  احلق ِّ  وأهُل  املرائي،  من  واملخلُص  املنافق،  من  املؤمُن   ُ يتبنيَّ القيامةِّ  يوَم 

 جلنة، وبعضهم اآلخُر إىل النار. الباطل.. عندما يذهُب بعضهم إىل ا
 

هي   • واملعاصي  الذنوُب  إذا كانت  الصحف،  تسلُّمِّ  عند  داكنًة  سوداَء  الوجوُه  تبدو 
 الغالبة، وتبدو بيضاَء مسرورًة إذا َرجحتِّ احلسنات، وَغلبتِّ الطاعات. 

 
هناك جنة، وهناك انر، فطوَّب ملن أحسَن العمل، وأطاَع هللا ورسوله، فكان من أهل  •

 اجلنة، والويُل ملن عصى هللا وأَّب أن يطيَع رسوله، فكان من أهلِّ النار.
 

 الذكاء والفراسة
من سخََّر ذكاَءُه لإلسالم، وأغّن ساحَتُه مبا جدَّ ونفع، فقد أفلَح ونفع. ومن سخََّر  •

 ذكاَءُه لإلحلاد والشر ِّ واخلنا، فقد أفسَد دنياه، وخسَر آخرته.  
 

ضُب أفكارُه من كل ِّ جديد، وإذا تكلَم يف القدمي، ففي ثوٍب العبقريُّ هو الذي ال تن •
 ، وتعليٍق أو حتليٍل جديد.مبتكر

 
قد تكوُن اجلاذبيُة يف العني، وقد تكوُن يف القلب. ومن قرأَ ما يف القلب، غرُي من قرأَ  •

، وأرهف.   ما يف العني. والرؤيُة القلبيُة أعمق، وأدق 
 

 والدعاء   الذكر
عندما الذ ِّكُر   • سبحانُه  إليه  تكوُن  ما  وأقرُب  ودعائه،  وُيهَُّد خلشيتهِّ  هللا،  من  يقر ِّبَك 

 مُه يف ركوعَِّك وسجودك. وما أجلَّ هذا املوقف! حُه وتعظ ِّ تسب ِّ 
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 من أسرارِّ الذكرِّ أنه يُبعُد عنَك الشيطان، فيفتُح هللا عليَك فتوًحا رمحانية.  •

 
، حىت ال ُتكتَب من الغافلني، فإن الغفلَة تفتُح  ُه سبحانهكلما تذكَّرتَ وادعُه  اذكرِّ هللا   •

 اجملاَل للشيطانِّ ليدخَل إىل القلبِّ ويعبَث فيه.
 

اجعْل بني العملِّ والعملِّ نفحاتِّ ذكٍر وأوبًة واستغفارًا، فإنه خيفُف عنك ما جتُد من  •
 إرهاق، ويُبعُد عنك النسياَن والغفلة.

 
الذكرِّ إذا كانوا يف مواقعِّ عملهم، فإهنم يغتنمون  الذاكرون هللا كثريًا ال ينقطعون عن   •

 هللا. إهنم حيبونُه سبحانُه كثريًا، وال يغفلون عن ذكرهِّ اجلميل. كلَّ فرصٍة متاحٍة لذكرِّ 
 

اإلنسان،   • طاقةِّ  على  يزيُد  وال  األحيان،  أكثرِّ  يف  يكوُن  هللا،  بذكرِّ  الرطُب  اللساُن 
 صُف إن شاَء هللا، فهنيًئا هلم. واملشتغلون بعلومِّ الدين ينطبُق عليهم الو 

 
  ! عقوبة  عقوبة، وأيُّ   ذهربه، مع أنه سهل!! فه  على ذكرِّ   لسانهُ   هناك من ال يطاوعهُ  •

 وبكاء.  إبخالص، مع تذللٍ  بصدق، والدعاءُ  ودواؤها التوبةُ 
 

×××     ×××     ××× 
 

كيف تتصرُف فيها،  ادُع هللا أن يَهدَيَك ويسد َِّدَك دائًما، فقد تتفاجأُ أبموٍر ال تعرُف   •
 أو ال تعرُف اختياَر أفضلِّ حلوهلا. 

 
اللهم هدايًة منك، وطاعًة لك، وثباًًت على دينك، وموًًت على احلق، وروضًة يف القرب،  •

 وجنًة يف اآلخرة. 
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يدعو املرُء لشيخهِّ وال ينساه؛ وفاًء له، ولفضلهِّ عليه، فيدعو ًبلرمحةِّ له، ورفعِّ درجاته.   •

قطعُت   درجَتُه  ما  وارفْع  ارمحه،  اللهم  هذا.  يومي  حىت  فقدتُه  مذ  لشيخي  الدعاَء 
 عندك.

 
اللهم إان نسأُلَك قلًبا خاشًعا، وعلًما انفًعا، ورزقًا حالاًل، وعيًنا دامعة، ونفًسا طيبة،   •

 وذريًة مباركة، وحياًة سعيدة، وجنًة عالية. 
 

وأهلمنا طاعتك  • ارزقنا خشيتك،  وجن ِّبنا معصيتك،اللهم  وعفوَك   ،  ونسأُلَك رمحتك، 
 ومغفرتك.

 
الرمحةِّ   • وواسُع  يل،  فاغفْر  املغفرةِّ  عظيُم  وأنت  عين،  فاعُف  العفَو  حتبُّ  إنك  اللهمَّ 

 سُن كرمٌي فأحسْن إيلَّ وأكرمين. حمفارمحين، وذو الفضلِّ العظيمِّ فتفضَّْل علي ، و 
 

الدا • لك،  احلامدين  لك،  املطيعني  لك،  املسب ِّحني  من  اجعلنا  لدينك،  اللهم  عني 
هم. عبادك، الساعني خلريِّ   املؤدَّبني مع أوليائك، البار ِّين بوالديهم، الواصلني لرمحِّ

 
أوليا • اجعلنا من  الذين ال خوٌف  ئاللهم  املتقني،  املؤمنني  اللينني،  اهلينني  العابدين  َك 

عليهم وال هم حيزنون، ونسأُلَك البشرى يف احلياةِّ الدنيا ويف اآلخرة، ونسأُلَك الفوَز  
 العظيم.  

 
أموالَنا،   • واحفْظ  أوالدان،  واهدِّ  عقولنا،  وسد ِّْد  قلوبَنا،  وطمئْن  نفوَسنا،  طي ِّْب  اللهم 

 أوطاننا، وانصران على أعدائنا، وثب ِّتنا على دينك، وأدخلنا جنتك. وآمن ا يف 
 



53 
 

إذا  • عين  وجتاوْز   ، مت  إذا  وارمحين  بقيت،  ما  وثب ِّتين  حييت،  ما  احفظين  اللهم 
رين ًبجلنةِّ حوسبت،   . نوديتإذا  وبش ِّ

 
بْل اللهم رجوانَك فال ختذلنا، وتوجهنا إليَك فال تردَّان، وآمنا بَك فثبتنا، وعبدانَك فتق •

 منا، وتوكلنا عليَك فأنت حسبنا. 
 

شهرًا مبارًكا علينا وعلى املسلمني أمجعني، وأعن ا فيه على الصيامِّ    رمضانَ اللهمَّ اجعلْ  •
 والقيام، وقراءةِّ القرآن، والصربِّ على طاعتك، ونفعِّ عبادَِّك املسلمني.

 
ال • شهرِّ  يف  نرجو  رمحتَك  وأتييًدا،  قرآناللهم  ونصرًا،  وقبواًل، ،  وتيسريًا،  وتوفيًقا، 

 وغفرااًن، وثواًًب عظيًما. 

 
اللهم أعزَّان بدينك، وأكرمنا بفضلك، وارمحنا برمحتك، وارزقنا من نعمتك، وتقبْل منا  •

 ما وفقتنا إليه من طاعة، وسل ِّمنا وسل ِّْم أهلينا، وأعذان من النار. 
 

وآمْن روعاتنا،   • أعراضنا،  أهلمنا رشدان، وامجْع كلمتنا، واحقْن دماءان، واحفْظ  اللهم 
 وانصران على عدو َِّك وعدو ِّان.

 
وأرغمْ  • عدوان،  على  وانصران  أي دان  والكافرين   أعوانهِّ   وأنوفَ   أنفهُ   اللهم  املنافقني  من 

 واالستسالم. على اهلزُيةِّ 
 

نسألك نصرًا ُيأل   • إان  نرفعُ   بالدان، وعزًّا ُيألُ   ساحاتِّ اللهم  به رؤوسنا بني    نفوسنا، 
 مآذننا..  كشموخِّ   األممِّ 

 



54 
 

امجعْ  • رايةِّ   اللهم  حتت  يف   كلمتنا  ومتك ننا  لتنصران،  وأي دان،  وثب تنا،  هللا،  إال  إله  ال 
 األرض. 

 
 الربح واخلسارة 

ربُح اآلخرة، فطوَّب األرًبُح يف الدنيا كثرية، ولكنها إىل زوال، ويبقى الربُح األكرُب هو   •
 ملن علم، وعمل.

 
تربُح عندما تطيُع هللا، وإنه ال أيمُرَك إال خبري. وختسُر عندما تعصيه، وإنه ال ينهاَك   •

 شرٍ  وإمث.عن إال 
 

من مل يعبْأ ًبخلسارةِّ تلَو اخلسارةِّ نَفَِّد ماله، ومن قصََّر يف عملهِّ قلَّ إنتاجه. وهكذا يف  •
ُ العاقُل فريجُع من نصفِّ الطريق، وال خيوُض يف اخلطأ.أموٍر أخرى.   ويَعتربِّ

 
 الرضا

اعلْم  إذا كان رضا هللا عندك فوق كل ِّ مطلب، فإنه فعُل األتقياء، وصفُة األصفياء. و  •
 عمٍل يُعَرُض على اإلسالم، وما مل يوافقُه لن جتَد فيه رضا.  كلَّ أن  

 
واألخري، لريَضى عنك، وإذا رضَي عنَك فقد أحبَّك، ليكْن رضا هللا مطلَبَك األوَل   •

 وإذا أحبََّك أدخلَك جنَّته. 
 

 البكاء الرقة و 
أواًل، يف عظمته، ورمحتهِّ   • العلمِّ ًبهلل  الزهدِّ وحده، ولكن من  القلبِّ ال أتيت من  رقُة 

ومن   أموَرهم،  وتيسريهِّ  العبدِّ  شعخبلقه،  قاَم بورِّ  مهما  حق ِّه،  أداءِّ  على  القدرةِّ  عدمِّ 
 بعبادته! 
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هناك من ال يزورُه البكاءِّ إال اندرًا، خلُلقهِّ الفظ ، وقلبهِّ القاسي، وانشغالهِّ بنعيمِّ الدنيا   •
 وزخرفها. اللهم إان نسأُلَك قلًبا خاشًعا، ونعوُذ بَك من قلٍب غافل، قاس.

 
يُنظَُر عالَم بكى؟ أمن بؤٍس وحاجٍة إىل  • بكاُء الرجلِّ ليس َمنقصًة يف كل ِّ مرة، فإنه 

 ؟ َمفزعٍة وجَمبنةالناس، أم من ضرٍ  مسَُّه وعتاب؟ أمن رقٍة وخشية، أم من 
 

 الرايء والنفاق 
 إايَك والرايَء أيها املسلم، فإن هللا ال يقبُل عماًل إال إذا كان خالًصا لوجهه، خالًيا من •

 الرايء. 
 

نظ ِّْف قلبَك قبل أن تنظ َِّف ثوبك، فإنه يسرُت األوساَخ عن جسدَِّك ال عن قلبِّك. ال  •
 تكْن أبيَض الثوب، أسوَد القلب. 

 
ي  • الوجهني ال  املطيَع من خلواته. وذو  يَعَلُم عبَدُه   نفسه، وال يكوُن عند هللا  سرتُ هللا 

 مقبواًل. 
 

 واألاننية، واجلنب، واخلوف، واخلدعة، واخليانة. من أكربِّ صفاتِّ املرائي: التميع،  •
 

 انفقوا.. فَنفقوا، ومل يبَق من ذكرهم سوى رائحتهم الكريهة، وسريهتم اخلبيثة.  •
 

 الرايضة
إذا كانت الرايضُة رمزًا للنشاطِّ والقوَّة، وهتيئًة للمبارزةِّ واجلهادِّ والقتال، فإن كثريًا منها   •

 للرتفيهِّ واملسابقةِّ والشهرةِّ وتضييعِّ الوقت.غدا يف عصران رمزًا 
 

 من اقتصَر على رايضةِّ جسمه، دون عقله، كان جسًما بال عقل! •
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 الزهد 

من زهَد يف الدنيا رقَّ قلُبه، وأطاَع ربَّه، ورغَب يف العبادةِّ أكثر، ومل تُلههِّ شواغُل الدنيا   •
 ومرغ ِّباهُتا عن ذلك.

 
 هللا أكثر، فإن الدنيا مشغلة.ًبلزهدِّ تقرتُب من  •

 
 السجود

  وفيه، واستسالٌم له.  سبحانه  السجوُد هلل تعاىل إشعاٌر ًبلعبوديةِّ له وحده، وتقرٌُّب منه •
 تربيٌة للمؤمن، أبن يعتزَّ بدينه، وال يذلَّ لغريه. 

 
له.   • السجوَد  السجودِّ إال من أحبَّ هللا، ومن أحبَّ هللا أحبَّ  َة  لذَّ يَعرُف  اللهم ال 

 لَك سجدت، وبَك آمنت.
 

إليه سبحانُه   • يقر ُِّبَك  السجوَد  أن  تذكَّْر  إًذا  املسلم؟  أيها  تتقرََّب إىل هللا  أن  تريُد  هل 
 ۩.{َواْسُجْد َواْقرَتِّب }

 
 السعادة

 الناُس بني سعادٍة وشقاء، وليستا على وتريٍة واحدة، وال تدومان.  •
 

أن جتلَبها   • تريُد  اليت  مبا حولك، السعادُة  يتعلُق  فاألمُر  هلا،  بندائَك  َك ال أتيت  لنفسِّ
 والذي يكوُن يف حرٍب مثاًل، أو خوٍف حميٍط به، ال تسكنُه السعادة.

 
ويف ذلك إذا كانت األموُر جتري كما يشتهي قال: عسل، فالعسُل فيه لذٌَّة وشفاء،   •

 سعادُة النفس.
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وارًتَح ًبلك، فقد سعدت. أما ما    السعادُة أتتيَك من الداخل، فإذا اطمأنَّ قلُبك، •

 كان من اخلارج، فإنه يذهُب ويعود، وأحيااًن يذهُب وال يعود.
 

لن َتسعَد وحدك، وكأنك تريُد أن تبوَح بسعادتَِّك ألحٍد ما! فالوحدُة قاتلة، وكأهنا   •
 تضغُط عليَك وتكتُم أنفاسك.

 
 سعادة. إذا مل تكنِّ النفُس راضية، واملزاُج هادًًئ، فال  •

 
وال  • يبتهُج  عندما  القلبِّ  يف  واالطمئناُن  وترًتح،  هَتدأُ  عندما  النفسِّ  يف  السكينُة 

 يضطرب، فتكوُن هذه السعادة.
 

 الناس، وأوهُلم أهُله. به السعيُد من سعَد  •
 

 رين، أهَلَك أو غريَهم. ُد اآلخَ ليكْن أسعُد أوقاتَِّك عندما ُتسعِّ  •
 

 السفه والطيش 
تقابُل   • نفسُه وابتعَد منها،  السفاهُة  انقبضْت  إذا رآها  احلكمَة بوجٍه بغيض، والعاقُل 

 والسفيُه يضحُك هلا، وكأنه يقول: هذه يل! 
 

إذا نطَق السفيُه يف جملس، فسكَت احلاضرون احرتاًما له، أو صفَّقوا، فهو جملٌس فرََّخ  •
 فيه الشيطان. 

 
 واالجنراَر إىل صغائرِّ األمور، كان انقَص العقل.من كان شأنُه التفاعَل مع التوافه،  •
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 السنة والسرية
أقرَب إىل سلوكه،   • عليَك بسنةِّ رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلََّم وسريته، حىت تكوَن 

 ومتبًعا له حبق. وما مل تفعل، فلسَت بذاك.
 

ومشائلهِّ الكرُيةِّ واالقتداُء التمسُك بسنةِّ رسولِّ هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم، ومعرفُة سريتهِّ   •
 هبا، يدلُّ على ديٍن وورٍع وتقوى.

 
به،   • ونقتدي  حنبُّه،  وأسوتنا،  وشفيعنا  وحبيبنا  نبيُّنا  وسلََّم  عليه  هللا  صلَّى  هللا  رسوُل 

 رُض سنَّته.  اونطيعُه أكثَر من كل ِّ قائٍد وزعيم، وال نسمُع كالًما يع
 

ا سريُة أعظمِّ نب، فهي أحسُن سرية، وجيّن منها  السريُة النبويُة فخُر كل ِّ مسلم، ففيه •
 أفضُل العرب، وأحسُن تربية. 

 
 السياسة

فاحنرفتِّ  • اجملتمع،  بسببها  ومرَض  الكريهة،  الرائحُة  منه  خرجْت  الرأُس  فسَد  إذا 
 األجيال، وبرزتِّ الصراعات، وسادتِّ الكراهية. 

 
يهمُُّه بعد ذلك إذا ماَت اآلخرون أو  عندما حيكُم االنتهازي ، أيخُذ كلَّ شيٍء له، وال   •

 بقَي هلم من الُفتاتِّ شيء! 
 

الرعُب جيتاُح العامل. اإلنساُن يكيُد لإلنسان. املفسدون واجملرمون حيكمون، وخيططون  •
 يف غرٍف مظلمة، والناُس من ورائهم ال يعرفون.. وال يصد ِّقون!

 
 َب عليك! عِّ صاَر مفهوُم السياسةِّ يف عصران: إذا مل تلعْب عليه لَ  •
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ال تدَعِّ السياسَة ألهلِّها الكذ ابني احملتالني، وال تصد ِّقهم، فإهنم يبحثون عن مناصَب  •
 وأموال، وقد يكونون أعداًء للدين، وخونًة عمالء. 

 
من السياسةِّ أن جتيَب أجوبًة عامة، وال تتعرَض للخالفات، وخاصًة يف بيئٍة جديدٍة   •

 مداخَلها وخمارجها.  ىت تعرفَ عليك، وثقافٍة غريبٍة عليك، وتتئَد ح
 

 الشباب
حىت  •  ، ضرورايًّ يكوُن  توجيَههم  فإن  واهلمَّة،  ًبلنشاطِّ  يتميَّزون  الشباَب  أن  عرفنا  إذا 

 هم.توجََّه أنشطُتهم إىل ما فيه خريهم وصالُحهم، وترقيُة جمتمعِّ 
 

مؤدًًَّب، حييًّا،  قال: من حتبُّ من الشباب؟ قلت: من نشأَ يف طاعةِّ هللا، فإنه يكوُن   •
 متعلًما، ًبرًّا بوالديه. 

 
إذا كانت زينُة الفىت يف أدبهِّ وُخلقه، فإن مسوَُّه يف التزامهِّ بدينه، وإن شرَفُه يف شرفِّ   •

 العلمِّ الذي يدرسه. 
 

الشباُب ال يريدون أن يتدخَل الشيوُخ يف شؤوهنم، والشيوُخ ال حيبون خفََّة الشبابِّ  •
 وطيَشهم.

 
وأسوأُ   • اخلبيثة،  األمراضِّ  من  أخبُث  فإهنم  الشباب،  أيها  السوءِّ  أصدقاَء  من احذروا 

 السباعِّ اجلارحة. 
 

 الشخصية 
، وإذا وعَظ نقَص إُيانهالتوازُن يف شخصيةِّ املسلمِّ مطلوب، فإذا آمَن ومل يعمْل صاحلًا  •

 بكالمه... وهكذا. الناَس ومل يعمْل هو مبا يقوُل أُنكَِّر عليه، ومل يتأثرِّ الناُس 
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الشخصيُة املتزنة، هي اليت توف ُِّق بني القولِّ والعمل، وبني الدنيا واآلخرة، وبني حياةِّ   •

 العملِّ واألسرة، وتنهُج مسلًكا معتداًل يف العموم، بدونِّ تشدٍد وال تقصرٍي. 
 

فلتكنْ  • واآلخرة،  الدنيا  بني  التوازنِّ  خاللِّ  من  إال  تستقيُم  ال  اإلسالميُة   شخصيُتَك 
احلياُة   حيُث  الدنيا،  من  نصيبَك  تنَس  وال  األبدية،  احلياُة  حيُث  اآلخرة،  يف  مهَّتَك 

 املؤقتة. 
 

الشخصيُة املسلمُة ال توَصُف ًبلقوةِّ إال إذا ثبتْت على احلق ، والتزمْت أحكاَم الشرع،  •
 وال تكوُن كذلك إال إذا كانت ذات إُياٍن متني، ويقنٍي راسخ. 

 
جمموعٍة من الكفار، فال تنَس أنك مسلم، لتقوَل شيًئا ُيي ِّزك، أو تصرُّفًا إذا كنَت بني   •

 يُظهرك، ويُعلي من شأنِّ دينك. أليَس روُح اإلسالمِّ يسري يف كيانَِّك كل ِّه؟ 
 

 من استحيا من إظهارِّ دينه، وإبرازِّ عقيدته، فإنه ضعيُف اإلُيان، ضعيُف الشخصية. •
 

على حال. فإذا كان سيًئا قيَل عنه إمَّعة، وإذا كان من لنٍي الزئبقيُّ هو الذي ال يَثبُت  •
 يف طبعه، وجماملٍة تالزمه، ومل يقصْد سوًءا، قيَل فيه ما يالئمه، ومل يُثَن عليه. 

 
من االستغراقِّ يف احلب، والرغبةِّ الشديدةِّ يف التقليد، ويكوُن اإلمَّعُة قد يكوُن  التميُع   •

 حنلَّ يف شخصيةِّ اآلخر.بذلك فقَد شخصيَتُه احلقيقية، وا
 

التقليد • من  يكوُن  الشخصيةِّ  العقيدةاحنالُل  وضعفِّ  والتكرير،  وذوًبهنُ ،  من ،  أييت  ا 
 اإلعجابِّ واالنبهار.
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 الشكر
الشكُر من العبادة، وهو دالٌّ على الوفاء، فكْن شاكرًا ملن هداك، وعلَّمك، ورزقك.  •

 دعائك.واشكْر ملن أحسَن إليك من البشر، وال تنَسُه من 
 

إذا أراَد هللا بَك خريًا وفقَك لألعمالِّ الصاحلة، فإذا رأيَت نفسَك مقيًما على هذا فال  •
 تنَس شكره، فإنه يَزيُدَك توفيًقا.

 
كْن عبًدا شكورًا، فقد ُغفَِّر ما تقدََّم وما أتخَر من ذنبِّ النب ِّ صلَّى هللا عليه وسلم  •

 الليَل حىت تفطَّرْت قدماه. وهو ما يزاُل يعبُد ربَّه، وقاَم 
 

 كلما زاَد شكُرَك هلل، زاَد من أجرك، وزاَد من نعمهِّ عليك. •
 

نعمك،  • مجيعِّ  على  والشكُر  احلمُد  لَك  اللهم  نعمته.  يستحقَّ  مل  هللا  يشكرِّ  مل  من 
 ونسأُلَك من فضلَِّك العظيم، فأنت واهُب النعم، اي ذا اجلودِّ واإلحسانِّ والكرم. 

 
 الشهرة

، ولكْن من املؤسفِّ أن   واجملامالت الشهرُة مساحٌة واسعٌة من األضواءِّ واالبتساماتِّ  •
 ها مظلمة، ال حتمُل اخلرَي لذاهتا وللناس!. تكوَن نفُس صاحبِّ 

 
من استغلَّ شهرَتُه يف إضاللِّ الناس، وبلبلةِّ أفكارهم، وتشكيكهم يف أحكامِّ دينهم،   •

 فعليه إمثُ كل ِّ َمن ضلَّ به، ومن ضلَّ هبم، ومحَل سيئاهتم، إىل يومِّ القيامة.  
 

 الشورى
إدارته، وحرصهِّ على صاحبِّهاالشورى تدلُّ على سعةِّ صدرِّ   • ، وعلى فضله، وحسنِّ 

 نفعِّ الناسِّ أبفضلِّ ما يكون، وأوسعِّ ما يكون. 
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الشورى جتعُل من عقلَِّك عقواًل، إذا أحسنَت اختياَر أهلها، وعرفَت توظيفها، وكيفيَة   •

 استخدامها.
 

مل َيظلم، إذا كان مستشاروُه أمناء،  من أدرَج االستشارَة يف جدولِّ أعمالهِّ مل خيب، و  •
 خرباء، ومن كان ذا بطانةِّ سوء، فسَد وأفسد.

 
 الرجيم   الشيطان

والفساد،  • الفاحشة،  بنشر  الناس،  أضلَّ  فمن  الناس،  لَّ  ُيضِّ أن  الشيطانِّ  وظيفُة 
 واإلحلاد، فهو شيطان. 

 
 الشيطاُن ال ُيلُّ من اإلفساد، فال متلَّ أنت من اإلصالح. •

 
 واملرض  الصحة

اهتمَّ بنظافةِّ بدنَِّك وثيابَِّك وطعامَِّك وما حولَك أيها املسلم، فإن اإلسالَم ندَب إىل  •
أموٌر   عليه  تُبّن  الفقه؛ ألنه  أبوابِّ  أوُل  وهو  واسع،  الطهارةِّ  وًبُب  إليه،  ودعا  ذلك 

 كثرية. 
 

يُتعبك. ولو  كلما أكثرَت من األكلِّ ونوَّعت، اعتاَد البطُن عليه، وطلَب أكثر، حىت   •
 أبقيَت على ما يسدُّ جوعتك، أو يشبعك، لكاَن أنفَع جلسدك، ووقتك، ومالك.

 
معاجلُة املريضِّ يف بيئته، بدواٍء يناسبه، أفضُل له من بيئٍة غريبٍة على تكوينهِّ النفسي ِّ  •

 واجلسدي. وإذا كان حماطًا أبهلهِّ وحمبيهِّ تفاءَل ًبلشفاءِّ أكثر.  
 

 



63 
 

 الصفاء والنقاء
نظافةِّ البيتِّ  قبَل  نظافُة النفسِّ أواًل، ونقاُء القلب، وصفاُء الود ، قبَل نظافةِّ البدن، و  •

 واملكتب.
 

االستقامة،   • يف  ورغبتِّها  النفس،  صفاءِّ  على  دليٌل  والعفافِّ  والنقاءِّ  للطهرِّ  حبَُّك 
 والتحلي بفضائلِّ األخالق.

 
و  • هللا،  حبَّ  حتمُل  اليت  هي  النقيُة  حقًدا حبَّ  القلوُب  حتمُل  وال  الطيبني،  عبادهِّ 

 وحسًدا على أحد، يف هيئٍة أو ماٍل أو منصب. 
 

فيعلو  • الكثرُة وحَدها  أما  أفضل،  فهو  اجتمعا  فإذا  األكثر،  وليس  األنقى واألصفى، 
 طول.ثبُت ويَ صوهُتا ولكن خيبو بعد قليل، وأما األفضُل فألنه يَ 

 
على كنوٍز من   • وأنت جامثٌ  النفس،  تزيُد عليها؟ ال حتبُّ صفاَء  وتفكُر كيف  املال، 

 تنتظْر صفاًء بعد هذا، ولكن انتظْر تفكريًا زائًدا، وتقلباٍت يف النفس.
 

 الصلح 
 الصلُح دأُب أهلِّ الوجاهةِّ واملروءة، فليكْن لَك نصيٌب منه، ولو يف أسرتَِّك الصغرية.     •

 
هللا   • فإن  النية،  وحُيسنا  َيصُدقا،  حىت   ، حالًّ يعين  فال  خصمنيِّ  اجتماُع  طُلَِّب  إذا 

 يوفُقهما لصلٍح يرضيهما، إن شاء. 
 

 صلة الرحم
املاُء   • فيها  جيري  عندما  الساقيةِّ  مجالِّ  إىل  وانظْر  القطيعة.  أوُل  واالنكماُش  اجلفاُء 

 إهنا حتكي قصَة الوصلِّ واجلفاء! الصايف، وانظْر إليها إذا يبسْت وقحلت.
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لُه ولو بسالٍم أو سؤال،  • َك، وال تفكْر مبقاطعةِّ من قاطعَك من إخوانك، فصِّ ْل َرمحِّ صِّ

 وال تدَعِّ الشيطاَن يغلبكما. 
 

 من كان واصاًل لرمحه، طاعًة لرب ِّه، فإنه من املطيعني األوفياء، ذوي املروءةِّ واألخالق.  •
 

 ، وخاصًة إذا قارهنا برٌّ ومعروف.صلُة الرحمِّ مما جيلُب رضا هللا •
 

 الطاعة
اجتهْد يف طاعةِّ هللا، وتربَّ عليها، حىت ُتسرَع إليها كلما اندى منادي اخلري، وكلما   •

 . وطاعًة وإحساانً  قرأَت أو مسعَت برًّا
 

الصدقِّ   • على  وحرٌص  الطريق،  وسداٌد يف  للنفس،  وراحٌة  للرمحن،  إرضاٌء  الطاعةِّ  يف 
 يف التعاملِّ مع الناس.  واالستقامةِّ 

 
من   • تبدو  هلل  عليهحمبَُّة  فاحرْص  له،  لَك اطاعتَِّك  الشيطاَن  فإن  فيها،  تفر ِّْط  وال   ،

 ًبملرصاد. 
 

تعين   • الرمحنِّ  وتعين  طاعُة  ألوامره،  واإلخالصَ اخلضوَع  له التعبَد  اآلخرة،    وتذكَُّر   ،
 واالستقامَة يف العقيدةِّ والسلوك. 

 
جناح • وأذلَّ  رضاه،  لتناَل  الرمحنِّ  إىل  هبما  وطْر  للطاعةِّ  جناحيَك  لوالديَك أفرْد  يَك 

 وارمحهما لتكسَب حبَّهما ودعاءمها ورضامها. 
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 الظلم والظاملون 
وكربايء،   • وجربوٌت  وقهٌر  ًبلباطل،  الناسِّ  ألموالِّ  وأكٌل  احلقوق،  على  اعتداٌء  الظلُم 

 .ما ظَلموالويُل مث الويُل للظاملِّ عندما حياَسُب على كل ِّ 
 

ظُه كلُّ نزيٍه  لفِّ ن أشرافِّ الناسِّ ونبالئهم، ويَ يكفي الظاملَ سوًءا أنه مبَغٌض من هللا، ومِّ  •
 وفاضل.

 
  زاَد ظلُمه، وإذا مل يهمََّك هذا وصلَك الظلُم قريًبا.دَعِّ الظاملُ ر إذا مل يُ  •

 
عمرُه  • قائًما كان  الظلمِّ  ضدَّ  اجلهاُد  وكلما كان  يطول،  قد  ولكنُه  يدوم،  لن  الظلُم 

 أقصر، وكلما كان اخلنوُع له واخلوُف منه والسكوُت عليه جاراًي كان عمرُه أطول. 
 

 من ظَلَم فقد أجرم، وأفسد، وأمث.  •
 

اختَذ موقَف احملايد، يف ظلٍم أصابه، أو أصاَب غريه، فإن أقلَّ ما يقاُل فيه إنه ال  من   •
 مبال، وليس ذا مروءة، وفيه جنب، وخوف. 

 
فإذا  • العادلة،  تعيُش حياَة اإلسالمِّ  املؤمنَة  الظلم، ألن فكره، ونفَسُه  يطيُق  املسلُم ال 

 رأْت ظلًما نَفرت، وامشأزَّت، وأبغضت، واثرت. 
 

ظْر عدالًة ما داَم احلقُّ مضيـًَّقا عليه، وال تنتظْر حريًة ما دامتِّ العنصريُة منتشرة، ال تنت •
 وال تنتظْر إبداًعا وتقدًما ما دامتِّ املواهُب مهملة، والعقوُل مشرَّدة، والفِّطُر منكَّسة.

 
 العادات

 ا.إذا كنَت أسرَي عادات، وعبَد تقاليد، فأنت يف سجٍن اختياري، إال أن يكوَن خريً  •
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ينبغي أن تكي َِّف عاداتَِّك مبا يوافُق اإلسالَم أيها املسلم، حىت ال تكوَن على خطَّني،  •

 ديٍن مستقيم، وعاداٍت شائنة! 
 

 العاطفة واملزاج 
تغلُبَك   • العاطفُة  إذا كانت  أما  وأفعالك،  أقوالَِّك  يف  تتحكَُّم  إذا كنَت  عاقاًل  تكوُن 

 أخطاٍء متواليٍة ما مل تضبطها. فأنت يف أزمٍة مع نفسك، وستقُع يف 
 

واحملادثُة بني األصدقاء.   • الناس،  بني  اجللوُس  فيَك مزاُجك، صعَب عليَك  إذا حتكََّم 
 وصاحُب اإلرادةِّ يتحكَُّم يف مزاجهِّ وعاطفته.  

 
يضبطوا  • وقٍت حىت  إىل  وحيتاجون  جيَّاشة،  وعاطفُتهم  حادَّة،  أمزجُتهم  الناسِّ  بعُض 

م، و   يلزُمهم احلذُر من جتاوزِّ احلدودِّ اليت حدَّها اإلسالم. مشاعَرهم وتصرفاهتِّ
 

 العبادة 
بقر، وال إلنٍس وال جنٍ  وال  ادالعب • قمر، وال حلجٍر وال  لشمٍس وال  ُة هلل وحده، ال 

 مَلك، ومن أََّب فقد كفر.
 

نفسك،  • وتعرَف  ربَّك،  تعرَف  حىت  حقَّها  العبادَة  تعطَي  ولن  هللا،  لتعبَد  ُخلقَت 
 سَت َخلًقا يف اهلواء!ل ف ،احلياَة اليت أنت فيها وتعرَف 

 
العبادُة يف اإلخالصِّ هلل تعاىل، ويف معرفةِّ أمسائهِّ احلسّن، وصفاتهِّ العليا، وجاللِّ قدرهِّ  •

 وعظمته، ويف التقوى له، وخشيته، وطاعته، واإلانبةِّ إليه، والوقوفِّ عند حدوده.  
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العبوديَة هلل، وأداءُ  • الصلواتِّ يرسُخ  يُ   تكراُر    إىل هللا أكثر،هبا  ُب  تقرَّ الرواتبِّ والنوافلِّ 
 هللا.  تساعُد على الثباتِّ إبذنِّ األدعيةِّ واألذكارِّ  واحملافظُة على

 
سرُّ   • فهي  سعادة،  تعدهُلا  ال  الليلِّ  هللا يف جوفِّ  ومناجاُة  لذَّة،  هلا  السر ِّ  يف  العبادُة 

 احلياة، وسرُّ العبدِّ مع رب ِّه. 
 

شيًئا • صالتهِّ  من  يفهْم  مل  الدنيا،  مشاغُل  قلبهِّ  ويف  صلَّى  يدري كم   ، من  ال  وقد 
 !  صلَّى... وكأنه مل يصل ِّ

 
الذي ينسى أوقاَت الصالةِّ يعين أن هناك ما يشغلُه أكثَر عن فرضِّ هللا عليه، ولو   •

 كان صاحَب تقوى وخوٍف من هللا ملا كان كذلك. 
 

  إذا ضبطَت الساعَة على أمٍر مهم، فال تنَس أن الصالَة أهمُّ منه، وأن الذي فرضها  •
 بُّ العاملني.هو هللا ر عليك 

 
كل ِّ ال يكاُد خيلو امرٌؤ من شروٍد يف صالته، ولو مل تكنِّ احلكمُة من االستغفارِّ دبَر   •

 إال هلذا لكفى!  صالةٍ 
 

 صائم، على أن تكوَن  كَ يكفي أن تعَلَم أيها املسلم، أنك مثاٌب على صومَِّك جملردِّ أن •
 راضًيا غرَي مكَره، حريًصا عليه غرَي مفسٍد له.

 
وكثرةِّ عزُيُة املسلمِّ يف رمضاَن َتقَوى أكثر، كما يف جهادِّ السلف، وامتدادِّ علومهم،   •

م،   أما النوُم والكسل، والتضايُق والضجر، فلم أيلفوه، إمنا هو جديٌد علينا، من  عبادهتِّ
 اخرتاعِّ جيلنا العجيب! 
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 العبودية 
عبوديُتَك   • ولتكْن  حبق،  هلل  عبًدا  جيو سبحانُه  ه  لكْن  ما  ما  أكثَر  وأكثَر  خباطرك،  ُل 

 حتافُظ عليه.  
 

بل هي عالقُة   • وحده،  جبنَّتهِّ  طمًعا  وال  وحَدها،  إليه  ليسْت حلاجتهِّ  برب ِّهِّ  العبدِّ  صلُة 
 رِّ لذنوبِّ العباد.احبٍ  للخالقِّ العظيمِّ أواًل، الرب ِّ املعبود، الرحيمِّ املنعمِّ الودود، الغفَّ 

 
َرُه عليه، والرضا به. ه، سلوى املؤمنِّ مناجاُة رب ِّه، وذكرُ  •  والتسليُم له مبا قدَّ

 
 الُعجب والِكرْب 

وحواسَُّه  الغروُر من أمراضِّ النفس، وهو الُعجب، أو أخوه. ومن عرَف حقيقَة نفسه،   •
 ، وحاجَتُه املستمرَة إىل الطعام، وختلَصُه من الفضالت.. مل يغرت .القاصرة

 
هبا   • َتقرُب  غريبة  روًحا  فيك  يَنفُخ  أنك الُعجُب  نفسَك  لرتى  شيطانية،  أنفاٍس  إىل 

 بَلغَت وبَلغت، وأنك فوق النقد، وفوق البشر! 
 

 العدل
غريِّ  • طلَبُه يف  ومن  الزكيَّة.  والنفوسِّ  السويَّة،  والفِّطرِّ  السليمة،  العقولِّ  مطلُب  العدُل 

 دينِّ هللا كبا، وظلَم نفسه، وخرَج مبا ال يُغين. 
 

احلياة،   • تستقيُم  وتَ ًبلعدلِّ  احلقوق،  احلياة،  وحُتَفُظ  تتكدَُّر  وبدوهنا  النفوس،  طمئنُّ 
 وهُتَدُر احلقوق، وختتلُّ األمور، وكلٌّ خياُف على نفسهِّ وماله.
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 لطةخاوامل العزلة
أحواهلم،   • يف  ونظرَت  إليهم،  واستمعَت  ًبلناس،  اختلطَت  إذا  وفنواًن  خربًة  تكتسُب 

 وهَتم، وعلَّمتهم، وعملَت معهم.وعرفَت مهومهم، وملسَت حاجاهتم، ودعَ 
 

ويقو ِّم،   • ويوازَن  وخيطط،  ليفكَر  الناس،  اعتزالِّ  إىل  أحيااًن  املرُء  بثباٍت حيتاُج  لينطلَق 
 وعلى ركيزٍة من العلمِّ والوعي والتدبري. 

 
يسُعَك بيُتَك إذا مل تكْن تتحمُل أذى الناس، فتتعقَُّد من كالمهم ومترض، أو جتاهبهم   •

 وتردُّ عليهم مبا هو أسوأ. 
 

 والكرامة العزَّة
ةُ  • املستمدَّ نفسه،    العزَُّة  يف  عزيزًا  املسلُم  ويبَقى  تَلني،  وال  هَتوُن  ال  تعاىَل  هللا  عزَّةِّ  من 

 بدينه، وعبوديتهِّ لرب ِّه، ولو مل تكنِّ الظروُف مواتيًة له. 
 

 ستبقى عزيَز النفسِّ ما دمَت معتزًّا ًبهلل، ال َتذِّلُّ إال له، وال ترى احلقَّ إال يف دينه.  •
 

 مد ِّ اليدِّ والتوسالت.التأوُُّه وسكُب العربات، خرٌي من  •
 

 إُياُنَك وحَدُه ال يكفي لتكوَن عزيزًا منيًعا أيها املسلم، ال بدَّ من القوة، مع اجلماعة.  •
 

العِّرضِّ  • ويف  العقيدةِّ  يف  والوطنالكرامُة  وعِّرٍض   مرضيَّة،  عقيدٍة  على  يكْن  مل  فمن   ،
  فهو خائن. ومن مل يكْن أميًنا على أرضهِّ  موفور، فإنه متنازٌل عن مبادئ كرامته.

 
 واهلوى لالعق

 العقُل َزين، واهلوى َشني.  •
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فإذا كاَن   • مستمر.  وصراٍع  صداٍم  يف  واهلوى  وعزٍم  العقُل  قوي،  إبُياٍن  مؤي ًدا  العقُل 

 آثَر املاَل واملنصب، واللذَة واألاننية، غلَبُه اهلوى وَصرعه. منأكيد، غلَب اهلوى. و 
 

 العقُل راقد، ما داَم راكًدا، فإذا تفكر، استفاَق من رقدته، وهنَض من نومته.  •
 

 وجتُد مشقًَّة يف التفاهمِّ معه! جاهاًل تعرُف نعمَة العقلِّ وقيمَتُه عندما تصحُب  •
 

 من مل يستجْب لنداءِّ احلق، فليس أهاًل أن يُنادى خبطابِّ العاقل.  •
 

ال يقاُل ملن متادى يف شهواتهِّ ونزواتهِّ إنه عاقل، فإن العقَل يعين منَع النفسِّ من القولِّ  •
 أقرَب إىل حالِّ البهائم. كان   ذلكك  ومن مل يكنْ ملشني، الذميم، وصدَّها عن الفعلِّ ا

 
قلبه، ال يرى شغافِّ  اإلغراُء سهٌل ملن كان صاحَب هوى، فشهوتُه بني عينيهِّ ويف   •

 سواها، فال إُياٌن يَقيهِّ منه، وال حياٌء يردعه، فإذا ُدعَي إليها استجاَب بسهولة. 
 

 العقوابت 
 .واعوجِّ ال إذا أُ إالنبيُه يتأدُب ًبلنظرة، وغريُه ًبلكالم، وآخرون ال يتأدبون  •

 
النفوسِّ السوية، فإن الكلمَة   • فإذا قَتَل قُتل. أما أصحاُب  يليُق إال مبجرم،  األذى ال 

 والتفاهم. احلسن، والنصحَ  الطيبَة هي الالئقُة هبم، واألسلوبَ 
 

أ • وإذا  ترتدع،  ال  عقوبٍة  بدونِّ  وأُهدِّرتِّ الناُس  الفوضى،  عمَّتِّ  العقوًبُت  زيلتِّ 
يلتزموا   مل  اآلخرة،  عقاٍب يف  من  هلم  رادَع  ال  أن  عَرفوا  لو  املسلمون  احلقوق. وحىت 

 كلُّهم!
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 من ضرَب الوجَه فإنه مل يُرِّْد زجرًا وأتديًبا، بل فعل ذلك حقًدا وانتقاًما. •

 
 العقيدة 

ال   • املسلم،  أيها  أواًل  املاُل العقيدُة  وال  واألصدقاء،  األهُل  وال  والقبيلة،  القوميُة 
 والوظيفة، فإذا قدَّمَتها فقد عصيَت أمَر هللا ورسوله، وأمثت، واحنرفَت عن دينك. 

 
من روحه، ولذلك فهو يدافُع عنها ولو    هُ ندعقيدُة املسلمِّ أثريٌة لديه، بل هي أغلى ع •

 كلََّف ذلك نفسه، ويغضُب وينتقُم لدينهِّ وعرضه، إذا كان إُيانُه عميًقا، ال سطحيًّا.
 

عليها،   • حفاظًا  اهتماماتك،  أعلى  فاجعلها  عندك،  ما  أمثَن  عقيدُتَك  إذا كانت 
 واشتغااًل هبا، ودعوًة إليها. 

 
 احان تطرُي هبما إىل اجلنة، إن شاَء هللا. العقيدُة الصحيحة، والعمُل الصاحل، جن •

 
 العالقات االجتماعية 

الناسِّ به، ذا شهامة، ومروءة، وكرامة، ولو   • حريٌّ ًبملسلمِّ أن يكوَن عند حسنِّ ظن ِّ 
 كلََّفُه ذلك رهًقا. 

 
ويسوُد  • احملبة،  تزداُد  فبه  التعامل،  يف  املطلوُب  هو  للمسلمني  اجلانبِّ  ولنُي  الرفُق 

 االحرتام، ويرتفُع شأُن األخالق. 
 

يُعرُف الرجُل الطيُب بكالمهِّ الطيب، ومبعاملتهِّ احلسنة، فال جَيرُح بلسان، وال يسيُء  •
 بعمل، ويكوُن بذلك حمبوًًب بني الناس، أميًنا ال يَغدر، صادقًا ال يكذب.
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ويستمعوا   • بك،  يثقوا  حىت  وسالم،  تفاهٌم  الناسِّ  وبني  بينَك  يكوَن  أن  احلكمةِّ  من 
 إليك، ولئال يؤذوك، وينغ ِّصوا عليَك احلياة.

 
واالعرتاَف  • واحرتامه،  ولكنَّ شكَره،  قدََّم عماًل جلياًل،  قد ال جتزُئ مكافأٌة شخًصا 

 بفضله، يغطي كثريًا من جوانبِّ مكافأتهِّ املطلوبة. 
 

احنرفتِّ العالقاُت االجتماعيةِّ عن أصوهلا املستقيمةِّ وآداهبا الرفيعة، فانتظْر فساَد إذا   •
 والتعاضدِّ والتناصر.  والتحابب، اجملتمع، واحنراَفُه عن رسالتهِّ يف التآلفِّ 

 
على  • تدوُر  وإمنا  واإلخالص،  الصدقِّ  على  مبنيًة  االجتماعيُة  العالقاُت  تكنِّ  مل  إذا 

 سد، فإهنا تنهاُر قريًبا. املصاحلِّ اخلاصةِّ واملفا
 

أماَم  • شعوَرُه  وجَيرُح  يؤذيه،  ردًّا  تلقَّى  إذا  نفسه،  إال  يلومنَّ  فال  حدَّه،  جتاوَز  من 
 اآلخرين.

 
 العلم والعلماء

. وعلوُم الدنيا ال تغين عن علومِّ الدين،  انفعةغين عن الطعام، وإن كانت  الفاكهُة ال تُ  •
 وإن كان بعضها انفًعا ومهمًّا. 

 
منه،   • اهلدَف  وتعرَف  هلذا  أن ختط َِّط  األمجَل  ولكنَّ  وتتثقَّف،  وتطالَع  تتعلَم  أن  مجيٌل 

 ؛ إلرضاءِّ هللا ونصرةِّ دينه. وهو علوُّ الكعبِّ يف الدينِّ واألدبِّ واحلضارةِّ والقوة
 

. يكفي أنه أضاَء   كثريطمعنَّ به يف مالٍ . وال يَ وفضاًل   من حاَز علًما فقد حاَز شرفًا •
 لمة، وأانَر دربه، فرأى به احلق، وجتنََّب الباطل، وعرَف احلالَل من احلرام.نفَسه املظ
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عندما جتلُس بني أهلِّ العلم، تنم ِّي عقاًل، وتتزوَُّد أدًًب، وختتزُن علًما، وتكسُب إخوة،   •
ُل ثواًًب.   وحتص ِّ

 
 وًذا.العلُم األدُب، ومن مل يكن مؤدًًَّب مع شيخهِّ وأستاذهِّ فانتظْر منه هنات، أو شذ •

 
من أحبَّ العلَم أحبَّ الكتب، أو صاحَب شيوَخ العلم، ال ينفكُّ عن أحدمها، ومن  •

 مجَع بينهما كان جامًعا لفضيلتني.
 

زواج، وال عمل، وال  • عنهما شيء، ال  يصدََّك  فلن  والكتبِّ  للعلمِّ  إذا كنَت عاشًقا 
 غّن.

 
تتعلَم السباحَة قبل أن تغرَق فيه   • وتنحرف، واملدربون هنا هم العلُم حبر، وعليَك أن 

 العلماُء احلكماء، ومن مل يسرتشْد هبم تعثَّر. 
 

شيخٍ   رُ اقتصاال • التقليدِّ   يبعثُ   واحدٍ   على  الشيخُ   على  أخطأ  وإذا  أخطأ   والتعصب، 
 على الوعي، والفكر، واملوازنة، واالختيار، والرتجيح...  يدلُّ  خبطئه. والتنويعُ التلميُذ 

 
وُخل • علٍم  بني  ودْع إذا حتريَت  علَمُه  فخْذ  علمه،  فذًّا يف  ومن كان  اخلُلق،  فقد ِّمِّ  ق، 

 ُخلَقُه السي ِّئ. ومن مجَع بني العلمِّ اجلم ِّ واخلُلقِّ الطيب، فهو هو. 
 

فنوَن   • يعرُف  وال  الرايضَة  يتعلُم  التعلم، كالذي  أساليَب  يعرُف  وال  العلَم  الذي حيبُّ 
 القتالِّ والدفاعِّ عن النفس.

 
 ه؟ه، وما درجتُه يف العلم، وما هنجُ ن قائلُ الكالمِّ مهم ، لتعرَف مَ أتصيُل  •
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أب • بدأَ  إذا كان  الطريق،  منتصفِّ  من  وحبوثَُه  غريُ   ولهِّ ابدْأ  جتاربَُه  بدأَ  أن كالًّ  ولو  ك، 
 العلميَة من أوهلا، ملا تقدَّموا إال قلياًل.

 
ك ها، ولكنَّ املهمَّ ثقافتَِّك أو عرضَ  ليس املهمُّ طولَ  •  واستقامُة سلوكك.   ،صحُة هنجِّ

 
كثرٍي من اخلشية، خرٌي من كثرٍي من العلمِّ وقليٍل من اخلشية، فإن    عقليٌل من العلمِّ م •

 األخرَي معرٌَّض لالحنرافِّ أكثر، وكثرُي اخلشيةِّ ينفُع نفَسُه على األقل. 
 

مسائله،   • يف  رأيَك  تُبدِّ  فال  شأًوا،  فيه  تبلْغ  مل  أو  علم،  يف  متخصًصا  تكْن  مل  إذا 
 ويكفيَك أن تستمَع إىل رأي الكبارِّ فيها.  

 
غامرْت   • فإذا  تصيح،  وال  وتتعلََّم  تنتظَر  أن  الفراريجِّ  فعلى  الديكة،  صاحتِّ  إذا 

 . ا مرحٍَّب هب ، غريُ ةهَتا قبيحاصو أوصاحْت فلتعَلْم أنَّ 
 

أن   • تستحقُّ  وال  جتاوزًا،  علًما  عصران  يف  مسيْت  وبعُضها  انفعة،  العلومِّ  ليست كلُّ 
 امعات!تُنسَب إىل شرفِّ العلم، ولو فُتحْت هلا أبواُب اجل

 
 من جهل. آكاًماالقلَّةِّ هنا  ال تقنْع بعلٍم قليل، فإن وراءَ  •

 
من تبجََّح بعلٍم ليس له، فهو كالبسِّ ثوبِّ زوٍر يتبخرُت فيه وهو ليس له! ما أحسَن   •

 التواضع، وما أمجَل إسناَد الفضلِّ إىل أهله! 
 

إليه ومل حتضْر درسه؟ العلُم  ما ذنُب الكتابِّ إذا مل تقرأه؟ وما ذنُب العاملِّ إذا مل تذهْب   •
 يؤَتى. 
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×××     ×××     ××× 
 

إىل  • وهتتدَي  دربك،  وتنرَي  دينك،  لتعرَف  الوالد؛  مثُل  فإنه  تستح،  وال  العاملَ  اسألِّ 
 احلق.

 
 أفضُل العلماءِّ من مجَع بني العلمِّ والعمل، وبني العلمِّ واخلشية، وبني العلمِّ والرتبية.  •

 
اهٍر على الباطل، وعاملٌ جالٌس ال جيهُر ًبحلق، كسيٍف يف عاملٌ جيهُر ًبحلق، كسيٍف ش •

 غمده. 
 

تقدَُّمُه يف علوٍم أخرى، فاإلسالُم حبر، ومن كان متقًنا  • بفنٍ  فال يعين  ا 
ً
من كان عامل

ا ًبلفقه، وهكذا.
ً
 لعلمِّ احلديٍث ال يلزُم منه أن يكوَن عامل

 
يعل ِّم، كراٍع   • ال  ال  عاملٌ  وطبيٍب  يرعى،  ،  ال  يرّب ِّ ال  وأٍب  يبين،  ال  ومهندٍس  يداوي، 

 ! وموظٍف ال يعمل.. وهكذا ختتلُّ احلياة
 

 انفع، ازداَد الوعي يف اجملتمع، وأقبلَ وأدٍب  إذا بثَّ كلٌّ منا صفوَة ما تعلَمُه من علٍم   •
 على ما هو أنفُع وأجدر. الناسُ 

 
 العمل اخلريي

تُ  • التطوعيُة  لنفعهم، واحلفاَظ على  ُت حبَّ اآلخرين يف  نبِّ األعماُل  النفوس، واالستعداَد 
 مصاحلهم، ودفَع األذى عنهم، كما أهنا تبعُد األاننيَة وحبَّ الذاتِّ عن النفس. 

 
من كان مشارًكا يف األعمالِّ اخلرييةِّ عن إخالص، فإنه يدلُّ على أنه من أهلِّ اخلري،  •

 فيكوُن سنًدا، وانصًحا، ومساعًدا للمحتاجني.
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ريي ِّ هم كلُّ ذي ُخلٍق ومروءٍة وإيثار.. حيبون السعادَة لآلخرين أكثَر رجاُل العملِّ اخل •

 من أنفسهم، فإهنم يعملون ويَتعبون لَيقضوا حوائَج اآلخرين وُيسعدوهم. 
 

 العمل الصال 
 ، فذاك يسمَّى تقيًّا. ئليس كلُّ من عمَل صاحلًا يعين أنه ابتعَد عن كل ِّ ما هو سي ِّ  •

 
أردَت   • تفعل،  إذا  مل  وما  عليه.  واثبْت  ذلك  على  واصرْب  صاحلًا،  فاعمْل  السالمَة 

 فاحلساُب عسري. 
 

إليه، وأصلَح نفسه، ونوََّر   • من عمَل صاحلًا فقد أرَضى ربَّه، وأحسَن طاعته، وتقرََّب 
َر على عمله، ورفَع درجته.   قلبه، وُأجِّ

 
. اللهم أهلمنا أن نعمَل صاحلًا،  ْل عنه الصالُح طريُقَك إىل اجلنةِّ أيها املسلم، فال َتعدِّ  •

 وأن نقوَل صاحلًا، وأن منوَت صاحلني، وأن نُبعَث صاحلني.
 

 العمل والوظيفة
وظيفُتَك ليست كلَّ شيٍء يف حياتك، بل هي إكمال، وسنٌد حلياتَِّك الدينية، حيُث  •

 ُخلقَت لعبادةِّ هللا، فال يطغنيَّ عمُلَك الدنيويُّ على دينك.
 

قصَد   • إليهم،    منمن  واإلحساَن  أمورهم،  وتسهيَل  الناس،  حوائجِّ  قضاَء  وظيفتهِّ 
السرورِّ   أجل ِّ   إىلوإدخاَل  من  هو  رفيع،  وعمٍل  جليل،  موقٍع  يف  فإنه  نفوسهم، 
 األعمالِّ يف الدنيا. 
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إذا قمَت بواجبَِّك فقد أحسنت، وإذا أبدعَت فقد أحسنَت وزايدة. املهمُّ هو العمل،  •
 . واإلتقان، واإلخالُص فيه

 
واالنتظار، حىت حتصَل  • العمل،  من  بدَّ  ال  أثناءه.  وال  البذر،  قبَل  يكوُن  ال  احلصاُد 

 على ما تريد.
 

 الغربة
الغربُة خريًا لك؟ إذا أخذَت الدروَس والعرَب من احلياة، وعدَت إىل رب َِّك  • مىت تكوُن 

وخشعت،   قبل،  وأنبَت  من  أحسَن  تغرََّك  فكنَت  ومل  العهد،  على  احلياُة  وأقمَت 
 اجلديدُة ومباهُجها. 

 
، وما أكثَر اللؤماَء الوضيعني يف عصران، وقد صاَر كثرٌي منهم يف  • احلاجُة إىل اللئيمِّ ُذل 

.  مواقعِّ املسؤولية. ويُعَرُف من هذا حاُل املسلمِّ اليوم، وكم هو يف غربٍة وذل 
 

 الغزو الفكري 
يبثُّون مسوَمهم، ويشو ِّهون   أعداُء احلق ِّ والدينِّ الغزو الفكريُّ مل ينته، ولن ينتهي، ويبقى   •

دع، ولن يقدروا على إطفاءِّ نورِّ هللا.   رسالَة اإلسالمِّ مبا أُوتوا من وسائَل وخِّ
 

صاَر أكثَر تنوًعا وضراوة، بعد أن ُكشفْت طرائقُه  بل  الغزو الفكري ما زاَل مستمرًّا،   •
 كشوفة. السابقة، ونواايُه السيئة، وعداوتُه امل

 
 الغش والتزوير 

كيف يغشُّ املسلُم وقد التزَم ديَن هللا احلق ، كيف يزو ُِّر على أخيهِّ املسلمِّ وهو يعلُم أن   •
 ما يقوُم به إمث؟ كيف يضرُّ ًبلناسِّ وهو يعلُم أنه بذلك جيلُب سخَط رب ِّهِّ عليه؟ 
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 من زوََّر لَك زوََّر عليك. •
 

ًبلنصر،   • يفرحون  يزو ِّرون  األبطاُل  أو  يفلسفوهنا،  عندما  ًبهلزُية!  يفرحون  واألقزاُم 
 التاريَخ ويكذبون على الشعوب.

 
كثَر الغشُّ والكذُب والتزويُر بني الناس، حىت عمَّ وطم ، وهذا لقلةِّ األمانة، وضعفِّ  •

 .   للكذابنيالدين، وعدمِّ الردعِّ الكايف من احلكوماتِّ الفاسدةِّ والقوانني الكاسدةِّ 
 

 الفنت واحلروب
 الذي ال حيبُّ الفنَت ال يثريها، وإذا أُثريْت مل يقرتْب منها.  •

 
يَ  • ربأُ وأنت سامل، وإذا أثرَتُه فقد تكوُن أوَل من تلتهمُه  ال تنكْأ جرًحا يثرُي فتنة، فقد 

 الفتنة. 
 

 من دخَل الفنت، مل خيرْج منها بسالم، إال إذا كان انصًحا، مصلًحا، آمرًا مبعروف. •
 

والنظرايتِّ  • األفكارِّ  بسببِّ  هو  العصر،  هذا  يف  والفنتِّ  واحلروبِّ  النزاعاتِّ  كثرُة 
  املنتشر، وسوءِّ األدبِّ واألخالق والفسادِّ والطمعِّ واجلشع، الطاغي،  الظلمِّ الفاسدة، و 

 
×××     ×××     ××× 

 
ا، فإن هناك قلوًًب فاجرًة ونفوًسا جمرمًة تريُد  •

ً
بك الشر، استعدَّ للحربِّ وإن كنَت مسامل

 تريُد أن تستويَل على حقوقَِّك لتكوَن مسيطرًة عليَك وأفضَل منك.
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بقى يف رُق ما حوهلا، وال تَ استعدَّ للحربِّ ولو مل تطلبها، ومل ختْض فيها، فإن احلرَب حتُ  •
 مكاهنا. 

 
مبائ • البحرِّ  ونباًتهتا وحيواانهتا، وإىل  ها  الرب ، أبرضِّ إىل  السلبيُة  آاثرُها  تتعدَّى  هِّ  احلرُب 

 وخملوقاتهِّ وممراته، وإىل السماءِّ هبوائها وطيورها والعبورِّ يف فضائها الواسع. 
 

 الفرح والرتح 
احلالةُ  • وهو  األكثر،  هو  بينهما  ما  ويكوُن  وحزن،  فرٌح  يعين  وبكاء،  ضحٌك    الدنيا 

 لإلنسان.  العاديةُ 
 

أكثُر ما حتتفُظ به الذاكرُة املواقُف املؤث ِّرة، من فرٍح كبري، أو حزٍن شديد. وما بينهما   •
 كثرٌي يف احلياة، وهو الغالُب الذي جيري على اإلنسان.  

 
الفرُح شيٌء مجيل، لكنه إذا كان يف معصيٍة انقلَب إىل حزن. فانظْر يف عاقبةِّ األمورِّ  •

 أواًل، قبَل أن تُقدَِّم عليها.
 

تيأس، فإن  إذ • الرتح، وإذا حزنَت فال تكتئْب وال  فأقلل، واحسْب حساَب  ا فرحَت 
 احلزَن ال يستمر. 

 
ُه الناس، ومل يقرتبوا منه، ومن أظهَر العافيَة وجتمََّل للناسِّ  من كان أسرَي أحزانهِّ مل يعرفْ  •

 عَرفوُه واقرتبوا منه.
 

 الفروق
اجلاُه عند هللا الصالُح والتقوى، وهو عند الناسِّ  اجلاُه عند هللا غرُي اجلاهِّ عند الناس.   •

 املاُل واملنصب. 
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فرٌق بني جمدٍِّب وانٍم، هو الفرُق بني كاسٍد ورائج، وبني منتٍج وقاعد، وإن شئَت قل:  •

 بني حيٍ  ومي ِّت. فاحلياُة حركة، وقد يكوُن السكوُن موًًت. 
 

أبحكامهِّ  • ومتسًكا  دينهِّ  على  الناسِّ  و   أحرُص  مقاًما،  وفالًحا،  أعالُهم  فوزًا  أكثرهم 
 هم تفلًتا واحنرافًا. أكثرُ  حرًصا على دينهِّ  وأقلُّهم

 
فرٌق بني النائمِّ واليقظان. مىت يتنبَُّه النائُم ليعوَد إىل احلياة؟ فرٌق بني الكافرِّ واملؤمن.  •

 مىت يتنبَُّه الكافُر ليعرَف وظيفَتُه األساسيَة يف احلياةِّ وُيارسها؟  
 

يستواين    يف • ويذكر. ال  يصلي  ويقٌظ جمتهٌد  انئٌم كسوٌل حيلم،  ويقظان.  انئٌم  الفجرِّ 
 عند هللا، وال يستوي جزاؤمها يوَم احلساب.

 
ن ال حيضرُها أصاًل. فكيف يستواين؟ وكيف  هناك من ال تفوتُه صالُة اجلماعة، ومَ  •

 يكوُن ثواهُبما عند هللا واحًدا؟ وقْس على ذلك أمورًا. 
 

ي • ما  املسلُم  نفعُل  أمٌر وال هني،  يقول: ال  واملنافُق  والعني،  الرأسِّ  أمُر هللا على  قول: 
 نشاء، ومنتنُع عم ا نشاء، ال أيمران إلٌه وال نب .

 
يـُهَ  • يُذَرُف إال لسبب، والدُم ال  لغايٍة وهدف. فرقٌ الدمُع ال  يبكي    راُق إال  بني من 

 شهُد يف سبيله. على ماٍل أو ينتحر، ومن يبكي خشيًة من هللا أو يست 
 

هناك من ال يشبُع من العلم، ومن ال يشبُع من املال. ولك أن تقيَس مسافَة البعدِّ  •
 بينهما! 
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تنقَل بني املطاعمِّ ًبحثًا   • العلمِّ وفوائدهِّ ودقائقهِّ فهو من أهله، ومن  من تلذَذ مبسائلِّ 
 عن ألذ ِّ ما فيها وأشهاها وأفخرها فهو من أهلِّ الطعام... وهكذا. 

 
قاَل أحدهم: ال أستطيُع القراءة، وإذا قرأُت أصابين الصداع! وقاَل اآلخر: أقرأُ حىت  •

 اع، وإذا مل أقرأ اعرتاين القلُق وامللل!صاَب ًبلصدختتلَّ أعضائي وأُ 
 

من ينصُح يف أانٍة وشفقة، وبني من ينصُح وكأنه ينطح! األسلوُب له دوٌر  بني  فرٌق   •
 كبرٌي يف قبولِّ الكالم.

 
التجربَة ح • فإن  لتنجح،  تعمَل  أن  وبني  لتجر ِّب،  تعمَل  أن  بني  والنجاَح  ا فرٌق  ضرة، 

 ، فإنه دليُل جناحِّ املشروعِّ إن شاَء هللا.  النجاحبعيد، ومن جنَح يف جتربٍة أولية، وتكررَ 
 

 الفساد
على   • َسرٌي  قُ   خططِّ اإلفساُد  له،  ومساعدٌة  مل    دَ صِّ األعداء،  أم  فإنه  يُ ذلك  قصد، 

وتبديٌد  به عن رسالته،  واحنراٌف  وإهلاء،  له،  املسلم، وإضعاٌف  اجملتمعِّ  تقويٌض ألمن 
 لقوَّته.   

 
 الفطرة 

ليس هناك أمجُل وأنقى من الفطرة، إهنا صورُة اإلنساُن الذي خلَقُه هللا قبل أن خيتلَط  •
ال   حيبو،  الذي  الطفلِّ  صورُة  إهنا  هبم.  ويتأثَر  وال ًبملفسدين  وال كذًًب  ضرًّا  يعرُف 

 خدعة.
 

إذا   • نفسَك  فيها  أيًضا، ترى  املرآَة  تعين  فإهنا  والصفاء،  النقاَء  تعين  الفطرُة  إذا كانت 
 مها فيها إذا تعكَّرا وتلوَّاث. كانت نقية، وترى فيها قلبَك إذا صفا، ولن جتدَ 
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 الفقر والغىن
ونفعَت   • جوًدا  منَك  رأى  إذا  إال  هللا،  عند  قدرَك  يرفُع  ال  والفقُر  به  الغّن  عباده، 

ٌم عندُه سبحانه، إال إذا وجَد عندَك صربًا، وقناعة، ورضا.  ،كذلك   ال يعين أنَك مقدَّ
 

ربه.   • نداءِّ  إجابةِّ  عن  مهُُّه  يصرفُه  ال  والفقرُي  ربه،  طاعةِّ  عن  غناُه  يلهيهِّ  ال  العاقُل 
 ، والصرب، والثبات، من شيمةِّ املسلمِّ يف مجيعِّ أحواله. فاالستقامة

 
، واحلاجَة ضعف، والغّن به عيوب، إذا أنفَق إذا مل يكنِّ الفقُر عيًبا، فإن مَ  • دَّ اليدِّ ُذل 

 ومل يعطِّ منه حقَّ الفقريِّ واحملتاج. أو أكَل به رًب، ، نفعصاحبُه فيما ال ي
 

، وانظْر إىل النفس، فقد  اي صاحتنظْر إىل املالِّ فقرٌي جيوُد مبا عنده، وغينٌّ يبخل! ال   •
 يكون اجلماُل واجلالُل فيما ال تراُه عيُنك! 

 
فقراُء يقنعون ًبلقليلِّ وحيمدون هللا عليه، وأغنياُء ال يشبعون من الكثريِّ وال حيمدون   •

 هللا عليه! 
 

وتفقُّدهم، واإلحساُن إليهم،  األغنياُء ملُّوا من األطعمةِّ اللذيذة، والفقراُء ال جيدوهنا.   •
 .  بينهما وإعطاؤهم حقَّهم من الزكاة، خيفُف من هذا الفارقِّ كثريًا

 
ممكٌن  • واإلصالُح  صعبة،  ليست  املعادلُة  يشبعون.  ال  والفقراُء  جيوعون،  ال  األثرايُء 

 جدًّا، إذا أدَّى املسلمون زكواهتم، وتصدَّقوا ًبلقليلِّ مما زاَد عن حاجتهم. 
 

كلُّ ذي ماٍل غنيًّا، فإن الغّن غّن النفس، ومن كان ضيَق الصدر، سيَء اخلُلق، ليس   •
ا، متكربًا، فإن السعادَة لن جتَد طريَقها إىل قلبه، ويكوُن غناُه شؤًما عليه! 

ً
 ظامل
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أنكرُت على صديٍق يل ُخلًقا، وتوقعُت أن يعتذَر يل يف لقاٍء معه، فلما التقينا أنكرُت  •
 فتعجبُت، فسألُت جارًا له، فقال: لقد استغَّن.   عليه ُخلًقا آخر،

 
 الفقه يف الدين

مل يعرْف حالاًل من حرام، وال آداًًب جتن ِّبُه الزلل، ومل يعرْف طريًقا    يف الدينِّ   من مل يتفقهْ  •
 وخيطُئ عشَر مرات.  ساملًة سالكًة إىل اجلنة، ويبقى مضطرًًب، يصيُب مرةً 

 
 إذا تغريتِّ الفتاوى بتغريِّ احلكام، فاعلْم أن هناك فقهاَء يتالعبون.  •

 
 الفنون 

 الرتكيُز فيها على ما خيالُف العقل، والدين، واملروءة. يف بعضِّ الفنونِّ جنون، إذا كان  •
 

هوى   • على  ولكْن  حمَكم،  عقٍل  وال  ُهدى،  على  تكْن  مل  إذا  جنواًن  الفنوُن  تكوُن 
 يام. واشتهاء، ولذٍة ولوعة، وَميٍل وهُ 

 
إذا أعجبَك فنٌّ من الفنون، فال تُقبْل عليه وال تتلبْس به إال بعد معرفةِّ حكمِّ الشرعِّ  •

 إذا عرفَت حلَُّه فال أيخذنَّ وقتَك كلَّه، وال يصرفنََّك عن واجب. فيه، ف
 

ي القلب؛ فإهنا تُبعُِّد عن ذكرِّ هللا.  •  كثرُة اللعبِّ واللهوِّ تقس ِّ
 

 الوعي الفهم و 

الرأي وعلماءِّ   • القراءةِّ وتالقحِّ عقولِّ الرجال، واالستفادةِّ من وجهاءِّ  الوعُي أييت بعد 
 خربةِّ اآلخرين وجتارهبم.الدين، واالعتبارِّ من 
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املشغولِّ  • قلبَِّك  يعوُد إىل أحدِّ قلبني غافلني،  السبَب  إذا كنَت تسمُع وال تعي، فإن 
 أبمٍر آخر، وقلبِّ املتكلمِّ املفتقرِّ إىل اإلخالص. 

 

تعرَف   • ولن  صحيًحا،  فهًما  تفهَم  فلن  األخري،  إىل  تتابْع  ومل  جيًدا،  تستمْع  مل  إذا 
 ليمة، وما مل ُيكَمل، فهو انقص.النتيجَة األقرَب إىل الس 

 

 القَدر
ما   • تسل ُِّم  وبه  وقدرته،  هللا  علمِّ  إحاطَة  تعَلُم  فبه  املسلم،  أيها  إُيانَِّك  خالصُة  القَدُر 

 حَدث، ويطمئنُّ قلبك.
 

ما   • فليس كلُّ  لك،  يكوُن خريًا  فقد  أمرًا ال حتبُه  عليَك  قدََّر  وإذا  بعباده،  رحيٌم  هللا 
 كرهَتُه شرًّا يف ذاته، فارَض بقدرِّ هللا، واصرب، وادع، ومارْس حياتَك بشكٍل عادي .  

 
 القدوة

جماَل  • فإن  والسالم،  الصالُة  عليهم  وصحبتِّهم  األنبياءِّ  إىل  النسبِّ  شرَف  تنْل  مل  إذا 
 ه يُعَلُم حبَُّك هلم وتبجيُلهم.ب، و مألسوةِّ مفتوٌح لالقتداءِّ هبا

 
من مل يتأدْب أبدبِّ الرسولِّ وسريتهِّ صلى هللا عليه وسلم، مل يستقْم له أتديُب نفسهِّ  •

 وال أسرته.
 

الصحابُة أسوتُنا بعد رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم، فهم خرُي هذه األمة، تتلمذوا  •
لنا، جزاهم هللا   البالد، ونشروا ديَن هللا، فسريهُتم نوٌر  يف مدرسته، وجاهدوا، وفتحوا 

 خريًا.  
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تكتفِّ   • وال  عملوا،  واعمْل كما  فضائَلهم،  فبثَّ  أجمادك،  مآثَر  حتيَي  أن  أردَت  إذا 
 االفتخار، فالقوُل يذهب، والعمُل يبقى.ارِّ و النبهًب

 
 الكري  القرآن

وأوامرُه  • آدم، مؤمنِّهم وكافرِّهم،  لبين  العظيمة، وتوجيهاتُه  فيها كلماتُه  القرآُن كتاُب هللا، 
 هلم، من أطاَعُه فيها أفلَح وتزكَّى، ومن عصاُه فيها خاَب وخسر.

 
فمنه   • رب ِّه،  هو كتاُب  املسلُم  فيه  ينظُر  ما  وعقيدَتُه  أوُل  اإلسالمية،  ثقافتُه  أيخُذ 

ويبقَ  يهتدي.  وبنورهِّ  يلتزم،  وأبحكامهِّ  يَعترب،  قصصهِّ  ومن  شأنَ   ىالصحيحة،  ُه  هذا 
 طواَل عمره.

 
وتفسري، من أب، أو أمٍ ،   القرآُن الكرمُي نوٌر يف املنزل، فال خَيلونَّ من: تالوة، أو درسٍ  •

 أو ولد. 
 

 القراءة 
 
القارئ،   • ما  أيها  فاكتْب  قصرية،  احلياُة  الكاتب،  أيها  ينفع.  ما  فاقرْأ  قصرية،  احلياُة 

 ينفع.
 

القراءٌة توظيٌف للعقل، وتوجيٌه للفكر، وتوسيٌع لآلفاق، وختزيٌن يف الذاكرة، وليست  •
 جمرَد عنٍي تَنظر، ونفٍس َترغب.

 
احلياة، وهناك عنُي احلياة،  القراءُة جسٌر يوصُلَك إىل شاطئِّ العلم، ويقذُفَك يف حبرِّ   •

 فال قيمَة هلا بدونِّ علٍم وإُيان، وطاعةِّ الرمحن. 
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القراءُة تقوُدَك إىل الوعي، إذا كانت هادفة. وبعُضهم يقرأُ تبًعا لإلعالمِّ السائر، وثقافةِّ  •
 الشارع، فهذا كأنه يعمُل يف مؤسسٍة ويقرأُ ملديرها!

 
 القراءُة تثقُف عقلك، ولكنها ال تزرُع فيَك عقيدًة إال إذا رضيَت مبا فيها.   •

 
 القلب واللسان

 إذا سلَم القلُب من اآلفات، نطَق اللساُن ًبحلَِّكم، وصدَّقتُه اجلوارُح ًبلطاعات. •
 

، وال تُفسْد ما بينَك وبني اآلخرين بكلماتِّ سوء، واعلْم أن   • ْك لسانَك عن الشر  أمسِّ
.  الكلمَة الطيبَة تطفُئ الشر 

 
ضبُط اللسانِّ مهم، فإذا انفلَت من بني فكَّي صاحبهِّ سبََّب له مشكالٍت ال حتصى.  •

 والتقليُل من الكالمِّ خيفُف من الوقوعِّ فيها. 
 

، حىت ال أندَم على  وبعدهاكوابُح الشرتيتها، ووضعتها قبَل األسنانِّ   سانِّ لو كان لل ِّ  •
 كالٍم قلته!

 

يتلفُظ لساُنَك مبا يكنُُّه قلُبَك يف كل ِّ مرة، حسًنا، اشتغْل يف هذه املدةِّ بتنظيفِّ  قد ال   •
 القلب، وهتذيبِّ اللسان، فإهنما أهمُّ عضوينِّ يف جسدك.

 
القلُب يتكلُم إبشاراٍت أقوى من إشاراتِّ العني، وإن مل تُر، ولوالُه ملا أشارتِّ العني.  •

 ب! ها يف القل وأسراُر حركاتِّ اجلسدِّ كلُّ 
 

قلُب املؤمنِّ يقظ، عامٌر ًبإلُيان، ترى صاحَبُه يذكُر هللا يف كثرٍي من أقوالهِّ وحركاته،   •
 وقلُب الفاسقِّ غافل، خامل، ال يذكُر صاحُبُه ربَُّه إال قلياًل.  
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مِّ القلَب أواًل، ومن مل يطاوْعُه قلبُه  • سالمُة اليدِّ من سالمةِّ القلب، فإذا طالْت يٌد فاهتَّ

 وُأكرِّه، فليَس متعم ًِّدا.
 

إذا  • إنه  ويقوُل  أحيااًن،  منه  يشتكي  القلَب  فإن  القلب،  ترمجاَن  اللساُن  إذا كان 
 لذلك! استعجَل مل ُيرَّ عليَّ، ومل يقرَّ يفَّ قراره، فيكبو، وتكثُر أخطاؤهُ 

 
القلُب حيًّا، فإن األمَل ًبق،   • القلب، وما داَم  واجلهُد مهما أجرموا، فلن يصلوا إىل 

 مستمر، والنصُر من عندِّ هللا. 
 

 القلق واالطمئنان 
 ال يقلُق وال ييأس. فاملسلُم أينُس بذكرِّ هللا ويطمئن، فيؤَجُر ويسل ُِّم أموَرُه هلل،  •

 
ْم نفسك: أصلِّ  • حها، نب ِّهها عند الغفلة، واقطْع عنها  إذا مل يطمئنَّ قلُبَك بذكرِّ هللا فاهتَّ

 الطاعة، وات ِّباعِّ السنَّة. احلرام، ودر ِّهبا على 
 

إذا أردَت قلًبا مطمئنًّا، ونوًما هادًًئ، فال ختاصم، وال تؤذ. ال تظلْم أحًدا، وال أتكْل  •
 قِّ طويل، وليَل املطمئن ِّ قصري.حقَّه. واعلْم أن ليَل القلِّ 

 
واالطمئناُن يف القلب، اسألِّ هللا العافية، فإهنا الراحُة يف النفس، والشفاُء يف اجلسد،   •

 وبدوهنا لن تكوَن مرًتًحا، وال سعيًدا.
 

 القلم 
 القلُم ريشُة اخلطاط، ولساُن العامل، ودرهُم الناسخِّ والتاجر.  •
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من  • ولكْن  لك،  آخُر  لساٌن  فهو  منك،  إبشارٍة  ويتوقُف  منك،  إبشارٍة  يكتُب  القلُم 
 ع، حىت يستوي. ريٍش وحرب، وقد يفصُح أكثَر من اللسان؛ ألنه يَتئد، ويَبيت، ويُراجَ 

 
، مع وضوحِّ نيَّتَِّك تقلُمَك يكتب، وقلُم املالئكةِّ أيًضا يكتب، وال يكتبوَن إال ما كتب •

 !الزمنُه لُتحاَسَب عليه، وأنت قد تنساُه مبرورِّ عندهم، وهم حيفظون
 

 القناعة
، فاقنْع ًبلقليلِّ وال   الشريفإذا علمَت أن "الغّن غّن النفس" كما صحَّ يف احلديثِّ  •

 أْل أحًدا، ما استطعت. ومتضي احليُة حبلوها ومر ِّها وأنت مأجور. س ت
 
تقتنْع   • مل  وإذا  دهرًا،  ًبلقليلِّ كفاَك  اقتنعَت  فقريَ إذا  ومتَّ  منه،  أبكثَر  تقتنْع  مل    ًبلكثريِّ 

 !النفس
 

 والضعف  القوة
يناهلُ  • الكونِّ سننًنا  املسلم، فقد وضَع هللا يف  أيها  القويُّ   ا خْذ ًبألسبابِّ  تتبَّعها.  من 

؛ ألنه أخَذ أبسبابِّ القوة، وهذا  إال يف معجزٍة أو كرامةالكافُر يغلُب الضعيَف املسلمَ 
 مل أيخْذ هبا.  

 
 نزوتَُه العدوانية. فيه  تُبعُد عدوََّك من الطمعِّ يف ثروتك، والضعُف حيرُك القوةُ  •

 
ال تبْح بشكواَك إىل كل ِّ أحد، فإنه دليُل ضعٍف وخور، وانكساٍر واستسالم، وال يليُق  •

 هذا بعزةِّ النفس، وأهلِّ اإلرادةِّ والعزم.
 

تدمرٍي   • إىل  تؤدي  سليٍم  وإرشاٍد  توجيٍه  غريِّ  من  الوعُي القوُة  واملطلوُب  وختريب، 
َد الُقوى، وال هُتدَر األموال.   والتسديُد قبَل القوة، حىت ال تبدَّ
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ما مل تكنِّ القوُة مشفوعًة ًبإلُيانِّ والعقلِّ واحلكمة، فإن الغطرسَة واإلرهاَب والتخريَب  •

 تكوُن مقرتنًة هبا. 
 

ا • ضعيُف  فإنه  ًبلرجال،  جيتمَع  أن  استحىي  عزُيٍة  ذا  يكْن  مل  لشخصية، كعصا من 
 رفيعة، ال تثبت، وُتكَسُر بسرعة.

 
من ظنَّ أنه سيُد الغابة، وليس هو أبسد، فسوف خيسُر املعركة، وليعلْم أن سيَدُه لن   •

 يُهزَم إال إذا احتيَل عليه، أو اجتمَع عليه ما ال طاقَة له بدفعه، كضباٍع حاصرته. 
 

مل يستطْع أن ُيدَّ يَدُه إليها ليحركها  الريشُة ليسْت ثقيلة، ولكْن من متكََّن منه املرُض   •
 من مكاهنا. فاعرْف ضعفَك أيها اإلنسان. 

 
 ه. وضعالذليل، وجاهْد لئال  تنزَل إىل الضعيفِّ حاوْل أن ترفَع من شأنِّ  •

 
 الكتاب واملكتبة

غرَي   • موضوعُه  إذا كان  مفيدٍة  وغرُي  مفيًدا،  موضوعُه  إذا كان  مفيدٌة  مجلة،  الكتاُب 
 مفيد.

 
 َل جنوُم الدنيا! الكتاُب جنٌم ال أيُفل، حىت أتفُ  •

 
الكتاُب صديُقَك يف احلزنِّ ويف الفرح، ويف الشتاءِّ والصيف، ويف بيتَِّك ورحلتك، وهو  •

 وماٌل يف يدك. ،غذاٌء لعقلِّكَ 
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أسرار،   • خزائُن  علمالكتُب  يقرأها وقِّراُب  مل  من  حضارات،  ونتائُج  ثقافة،  وُسبُل   ،
 جوانبِّ العلم، وشؤونِّ الناس. جهَل الكثرَي من 

 
وبه   • العلوم،  تؤَخُذ  فمنه  والقلب،  الفكرِّ  إنه صديُق  العلماء،  الكتاُب جزٌء من حياةِّ 

 أتنُس القلوب.
 

الكتاُب زينُة جمالسِّ أهلِّ العلم، وهو حاضٌر يف كالمهم، يبدؤون به أو خيتمون، أو   •
 سادة. أييت يف الوسط، وال ُيلُّون منه. إنه العلُم اي 

 
الكالمِّ  • وإهدارِّ  ًبألصدقاء،  عالقتَِّك  من  يقلُل  عندما  وقتك،  على  حيافُظ  الكتاُب 

 فيما ال ينفع. 
 

النافُع يدعُم علمَك ويزيُد من عقلك، واللعُب يقل ُِّل من ثقافتَِّك وعلومك،  • الكتاُب 
 فهو جُيهُِّدَك وأيخُذ من وقتَِّك دون فائدة. 

 
راقية،   • سلعٌة  النافُع  ومنحٌة الكتاُب  للعقل،  زاٌد  مؤنِّس،  وجليٌس  خملص،  وصديٌق 

 للنفس، أدٌب هلا ومجال، شرٌف هلا وكمال. 
 

من أهدى إليك كتاًًب انفًعا فقد أحسَن إليَك إحسااًن، ذلك أنه أراَد أن تزداَد علًما   •
 ونورًا، فتنفُع بذلك نفسك، وقد تنفُع آخرين به. 

 
 يعطيَك مقابَلُه علًما وعقاًل.  الكتاُب النافُع إذا أخَذ منَك وقًتا، فإنه  •

 
 من جعَل الكتاَب صديقه، محَلُه الكتاُب قبَل أن حيمله. •
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ه. أما إذا رميَتُه  إذا وقَع الكتاُب يف يدك، فال يعين أنه دخَل عقلك، حىت تقرأه، وتعيَ  •
 يف زاويٍة من زوااي مكتبتَِّك املكدَّسةِّ ًبلكتب، فسالٌم عليه!

 
ترتْح يف   • فلسَت من إذا مل  اجللوَس إىل عامل،  بكتاب، ومل حتبَّ  مكتبتك، ومل أتنْس 

 أهلِّ العلم. 
 

 الكتاُب حيميَك من رفقاءِّ السوء. •
 

×××     ×××     ××× 
 

املكتبُة جنُة املثقفني، وجملسهم الذي يرًتحون فيه، ويفضلونُه على غريهِّ من اجملالس،  •
 يعودوا إليه!وإذا خرجوا منه بقيْت قلوهُبم معلقًة به حىت 

 
فيها   • جيُد  اجلندي، كلٌّ  وكساحةِّ  العامل،  وكمصنعِّ  العابد،  العامل، كصومعةِّ  مكتبُة 

 نفسه، ويبذُل جهده، وينفُع أمته، وأفضلهم أكثرهم نفًعا.
 

 التأليف الكتابة و 
علم، وال يعين هذا أال  تكتب فوائَد ومسموعات، قسطًا من  ْف حىت تكسَب  ال تؤل ِّ  •

 . ، وخطواٌت مبدئيٌة حنو التأليفكتابةلل  وأوُل طريقٍ فإنه تدريب، 
 

يُرضي   • ما  إال  تكتْب  فال  الكالم،  مثُل  حساب،  وعليها  ومسؤولية،  أمانة،  الكتابُة 
 بَك من اجلنة.ثقُل ميزانك، ويقر ِّ ربَّك، ويُ 
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وشخٍص  • خاصة،  وحالٍة   ، معنيَّ وقٍت  معني، خاص، يف  لشخٍص  الربيدِّ  يف  الكتابُة 
ُيس  فال  إال بعينه،  العمومِّ  على  نشرها  أرى  وال  حالِّ كاتبها،  على  داللًة  هبا  تشهُد 

 إبذنه. 
 

إُيان، حمفوفًا   ، بدافعِّ عأفضُل ما كتبَتُه ما كان عن علم، مبطًَّنا إبخالص، بقصدِّ انتفا  •
 بدعاءِّ القبول. 

 
التأليُف يكر ُِّس عقيدَة املؤلفِّ وهنجه، إال أن يكوَن هناك تالعب، أو مبلٌغ مدفوع،   •

 أو نيٌَّة مبيَّتة، كطلبِّ منصب، أو شهرة، أو مال.
 

 دوخ، ويريُد أن يدو َِّخ غريه! .. يَ  نفسهمن كتَب ومل ينفع، فكأنُه يدوُر حولَ  •
 

 الرزق الكسب و 
التقو َي على طاعةِّ هللا، فأنت يف عبادٍة إن شاء هللا،  إذا نويَت ًبلرزقِّ الذي أيتيَك   •

 َت ذلك جبدارة، قواًل وفعاًل.ثبِّ على أن تُ 
 

أن   • وعلمَت  الغيب،  على  اطلعَت  ومىت  تتواكل،  وال  اعمْل  ولكن  هللا،  على  رزُقَك 
 رزقَك أيتيَك من غريِّ عمل، فال تعمل! 

 
لريَى هللا   • إليك،  ُيساُق  برزٍق  مُتتَحُن  يدفعنََّك حبُّ قد  فال  إسالمك،  وقوََّة  إُيانك، 

 املالِّ إىل َجنيهِّ كيفما كان، وليس كلُّ ربٍح حالاًل. 
 

 الكسل والالمباالة

املرءُ   • يعرفِّ  مل  إذا  أيًضا،  النمو ِّ  من  العقَل  ُينُع  بل  فقط،  العملِّ  من  ُينُع  الكسُل ال 
اًل عليه التطفل،   والعيَش على ظهرِّ اآلخرين! قيمَة العمل، وبقَي ال يعمل، مفض ِّ
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الثوبَ  • هذا  عنك  ختلْع  مل  وإذا  أصدقائك،  متخلًفا عن  جيعُلَك  فلن   ، سريًعا  الكسُل 

 تصَل إىل درجتهم يف املستقبلِّ ركًضا.
 

الكسُل كاملوت، ال أييت خبري، إال ما كان من صرفِّ أذى صاحبهِّ عن اآلخرين. وإذا  •
 يُطاق. اجتمَع الثقُل مع الكسلِّ فإنه ال 

 
 من استلَقى على ظهرهِّ والناُس يعملون، أخَفى عنهم وجَهُه وهم يستمتعون!  •

 
أن ختلَد إىل الراحةِّ واللعبِّ وإخوٌة لَك يف بؤٍس وشقاء، فليس هو أخوًَّة وال مروءة،   •

 إمنا هو ال مباالٌة وقلُة دين. 
 

 والسكوت الكالم
مما   • أكثَر  واقرْأ  تقول،  مما  أكثَر  وتاستمْع  تستفيُد  فإنك  السماعِّ  عتكتب،  من  ترُب 

 والقراءةِّ أكثر.
 

من   • يقل ُِّل  السكوُت  وإذا كان  تسكت؟  فلَم  حسناتَِّك  من  يزيُد  الكالُم  إذا كان 
بقدر االستطاعة؟ كلُّ أمٍر حَيسُن يف   ،حسناتك، أو يزيُد من سيئاتِّك، فلَم ال تتكلم

 وقته. 
 

فإهن • الطيبة،  الكلمةِّ  أمهيةِّ  من  تقل ِّْل  اثئرًا،  ال  غضًبا  وتوقُف  نفًسا كسرية،   ُ جُتربِّ قد  ا 
 ، وتعيُد عالقًة مقطوعة. كبريةوُتطفُئ فتنةً 

 
زاَد   • طرفك،  من  حسَّنَتُه  وكلما  مقبواًل،  يكوَن  حىت  فيه،  وتلطَّْف  حديثك،  أحسْن 

 الطرُف اآلخُر من قبوله.
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تركيبٍ  • يف  املستقيم،  فإنه    الكالُم  قلٍب خملص،  من  خرَج  إذا  قومي،  وأسلوٍب  مجيل، 

 .  يؤثر، دوَن شك 
 

أقبُح قولَِّك ما كان عن هوى، أو غضب، أو عصبية. وأقومُه ما كان عن ديٍن وعقٍل   •
 وتدبري، وشورى وحتكيم، وقياٍس واستنتاٍج سليم.

 
القلُب   • القلب، وإذا تغريََّ  تغريََّ الوجه، وإذا تغريََّ الوجُه  إذا زاَد الكالُم عن حد ِّهِّ تغريََّ 

 أُذَِّن ًبخلالف، وإذا وقَع اخلالُف انتشرتِّ البغضاء، وأُثريتِّ العداوات. 
 

قلُت له: لقد قلَت كثريًا ومل تفعْل إال قلياًل، فلسَت رائَد قومك، ومل تبي ِّْض وجهك،   •
 ولو عملَت ومل تقْل لوثَق الناُس بك، ومل يتهامسوا ببغضك. 

 
 ملاللذة واأل

اإلحساُس هو الشعور، وهو درجاٌت عند اإلنسان، فيكوُن حارًّا دافًقا، ويكوُن ًبرًدا   •
 جامًدا، ويكوُن بينهما. وهو حبسبِّ املواقف، واملآثر، والعقائد.

 
ذ، فليكْن متتُعَك بقى، ومن انَم بعدها فكأنه مل يتلذَّ اللذُة تزوُل وال تدوم، وتُنَسى وال تَ  •

 أتمث، فإنه حساٌب بعد حني.ًبحلاللِّ حىت ال 
 

وشعورك،   • وثقافتك،  وبيئتك،  تربيتك،  من  هذا  يظهُر  ماذا؟  من  وتتأملُ  مباذا،  تتلذُذ 
 . تعيُش يف خميلتك كَ تمعِّ جملوصوٍر 

 
 اللغة

 ك، فكيف تكتب؟إذا مل تكْن ذا لغٍة قويٍة حتمُل علمك، وتؤل ُِّف عبارتك، وتبل ُِّغ قولَ  •
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للتفهيمِّ والتعليم، مث ال مانَع من استعمالِّ كلماٍت أقوى وأبلغ، اللغُة السهلُة مطلوبٌة   •

 هم األدّب ِّ والديين ِّ الغين . وتراثِّ  ،لربطِّ املتعلمني بلغتهم الفصحى
 

 املال
 حقَّه، وحقَّقَت به رضا هللا. منه ، ولكْن ما أدَّيَت ا لك خريً  يف مالِّكَ ليسْت كلُّ زايدٍة  •

 
حيزُنَك أايًما، ولن يدوَم معَك هذا وال ذاك، فارتبْط مبا    املاُل إن أفرحَك يوًما، فإنه قد •

 هو أنفُع وأدوم.
 

• .  املاُل ثواٌب ملن وجََّهُه للخري، وعقاٌب ملن وجََّهُه حنَو الشر 
 

 املبادرة
 أسرُع الناسِّ إىل اخلريِّ أكرُمهم يًدا، وأقرهُبم إىل خدمةِّ الناس، وأكثرُهم نفًعا هلم.  •

 
عمَل بعملِّ أهلها، فإنه سيلتقي هناك ًبألنبياءِّ وأولياءِّ هللا والشهداء،  من أراَد اجلنَة   •

 وال يليُق به أن يطلَب اجلنَة وهو قاعد، ال يذكُر هللا إال قلياًل.
 

يتشهد، وقبل أن   • الدنيا قبل أن  قبَل أن متوت، فكم من ميٍت غادَر  ًبدْر إىل اخلريِّ 
 ن يتحلََّل ممن له حقٌّ عليه...؟ يستغفَر ويتوب، وقبل أن يزك ي وينفق، وقبل أ

 
الفواتريِّ الواجبِّ  • سداُدها عليك، وال تتهرْب منها، فإهنا مسجلٌة عليك،   سد ِّْد قيمَة 

 وال تقدُر على سدادها يوَم احلساب، إال أن يؤخَذ من حسناتك. 
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 اجملتمع اإلسالمي
النفعِّ  • إىل  نظرهِّ  ودليُل  وقوَّته،  وتكافله،  وعيه،  دليُل  اإلسالمي ِّ  اجملتمعِّ  يف  التالحُم 

 العام، وعدمِّ انعزاليةِّ أفراده.
 

يكوَن اجملتمُع اإلسالميُّ حمصًَّنا من أهلِّ السوء، فإنَّ فاسًدا إذا دخَل جمتمًعا  ينبغي أن   •
 فكجرثومٍة خطريٍة تفتُِّك جبسٍد صحيح. 

 
جمتمٌع بدونِّ علماٍء ودعاٍة ال ينفع، فإن املنكراتِّ وسوَء األخالقِّ واإلحلاَد والفجوَر  •

. وُيصلح، وأيمُر  ويعُظ ينتشُر بينهم، والعاملُ يدعو    ًبخلريِّ وحيذ ُِّر من الشر 
 

 احملاسبة
حُ  • ينظُر يف  عمل،  على  ًبإلقداُم  يتفكُر  عندما  حماَسٌب املؤمُن  أنه  ويعَلُم  أواًل،  كمهِّ 

ملتزم،  فهو  واعتبار،  وتفكٍر  نظٍر  بعد  حُيجُم  أو  فُيقدُِّم  احلساب،  يوَم  يفعُل  ما  على 
 صاحُب مبدأ. 

 
 صحيفتك، واكتْب ما تشاُء فإنك حماَسٌب عليه. قْل ما تشاُء فإنه يدوَُّن يف   •

 
تُ  • َك ظاهٌر هلل،  ضمِّ كلُّ ما  ه، وإمنا جَتين به  كلُّ إمهاٍل منَك تكتبُه مالئكتُ و رُه يف نفسِّ

 على نفسك.
 

 وخفَّْت أوزاره، وحسنْت سريته. ، من حاسَب نفَسُه قلَّْت أخطاؤه، وصلَح كالمه  •
 

الدنيا كثرْت   • يف  نفَسُه  حياسْب  مل  وَعظَُم  عثراتهمن  صوابه،  وقلَّ  ته،  زال  وتشعَّبْت   ،
 حسابه. 
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 املداراة 
التعامل،  • يف  وحكمٌة  احلديث،  يف  أسلوٌب  هي  وإمنا  ونفاقًا،  رايًء  ليست  املداراُة 

 واحتياٌط يف ردَّةِّ الفعل. وعادًة ما تكوُن مع أشخاٍص هلم شأٌن خاص. 
 

حكمٌة  املداراُة تدلُّ على العقل، وتوجيهِّ احلوار، وإيثارِّ السالم. وهي هنٌج تربوي ، فيه   •
 رشاد. و 

 
 املرأة 

فضاًل خرُي النساءِّ املؤمنُة احلييُة العفيفة، فإذا تفقهت، وقرأتِّ القرآَن وأقرأته، أحرزْت   •
 خريًا كثريًا.و 

 
وجها أكثَر من نفسها، وتؤثُِّر راحَتهم  األمُّ احلنون، والزوجُة املصون، تفك ُِّر أبوالدها وز  •

 على راحتها. قلُبها يريُد ذلك، دون إمالٍء عليها. إهنا فدائيُة من نوٍع خاص. 
 

ٌم وزوجة. فانظْر  • املرأُة إن كانت سهلًة أو صعبة، فإهنا أمٌّ وجدَّة، وخالٌة وعمَّة، ورحِّ
 إليها مبا حَيسن، وعاملها مبا يليق، وادُع هلا ًبلتوفيق. 

 
 احبْث عن السالمِّ واالطمئنانِّ يف قلبِّ األم ، وال تنخدْع بقلبِّ كل ِّ امرأة. •

 
إذا غارتْ  • تعرفُ   املرأة  والرجلُ   ال  إذا كان    هُ حسابَ   حيسبُ   اخلوف.  إال  إذا غضب، 

 شديًدا! غضبُه 
 

 املساجد 
ويشكره، ويلتقي املسجُد بيُت كل ِّ مسلم، يرتدَُّد إليه، فيعبُد ربَّه، ويقرأُ كتابه، ويذكرُه   •

 إبخوانه، ويعرُف أخبارهم، وما جدَّ من علٍم وحال. فهو بيت عبادٍة وعلٍم ولقاء.
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اإلسالم،   • ورجالِّ  الشبابِّ  لرتبيةِّ  حمضٌن  أيًضا  فإنه  للعبادة،  مكااًن  املسجُد  إذا كان 

ُء هم املربُّون، هم األساتذُة واملعل ِّمون، واملوط ِّئون  حلكمِّ اإلسالم.  والعلماُء األجال 
 

والتوجيُه   • والعلم،  القرآن،  وقراءُة  العبادة،  تكوُن  ففيها  جنَّاته،  إىل  طريٌق  هللا  بيوُت 
 . والثواُب العظيم والرتبية، ومعرفُة أصحابِّ الدين، والراحُة والسكينة..

 
 املسؤولية

أو ذاك.  من عرَف أنه مسؤوٌل أحسَن العمَل والتعامل، ومن كان المبالًيا مل يبالِّ هبذا   •
 والرتبيُة هلا التأثرُي األكرُب يف هذا.

 
املسؤوليُة يف اجملتمعِّ اإلسالمي ِّ تبدأُ منذ الصغر، عندما يعل ُِّم األُب ابَنُه الصالة، فإذا مل  •

يؤد ِّها عاقبه، وعندما تساعُد الصغريُة أمَّها، ويهتمُّ األُخ إبخوانهِّ الصغار.. فهذه تربيةٌ  
 حمكمة. 

 
بذُل جهَدُه  املسؤولياتِّ أجرُه أكرب؛ فإنه يناُم على تذكُّرها، ويُفيُق عليها، ويَ صاحُب   •

 وُشكر.  ،أُثيَب أكثر ،لغريه. فمن أصاَب وأخلص
 

 املظاهر والشكليات
ُ حقيق • بعد ذلك، اليت كانت    ُة ًبطنهِّ الشكُل يُثَقُب وخُيَرق، فإنه سرٌت ال يدوم، وتتبنيَّ

  إعماُل اخلرقِّ ملا ُكشف.خمفيًَّة حتت هذا الشكل. ولوال
 

وقد  • منه.  قبَح  ما  ويغطُّون  يلم ِّعونَُه  فإهنم  هو،  يبدو كلُُّه كما  ال  الناسِّ  ظاهُر  حىت 
 تفلُت ألسنُتهم يف البيتِّ والنادي، وهتذَُّب يف العمل.. خلوٍف أو مصلحة.

 



99 
 

من كان مهُُّه الشكَل واملظهَر عاَش يف عاملِّ اخليال، ومل يصرْب عند االصطدامِّ ًبلواقع،  •
 وال مهَّة، ولكن حبٌث عن األسهل، وهروٌب من الواقع. عندُه فال عزُيَة 

 
تلهينَّكَ  • بلب َِّك   ال  الكالمِّ أتخُذ  البسمُة ورقَُّة  إذا كانت  املسألة.  أصلِّ  األشكاُل عن 

 فأنت ورقٌة تذهُب مع الريح، بل نقطُة ماٍء تتبخُر يف الشمس.

 
وأهداُفهم  • ضعيفة،  ونفوُسهم  خفيفة،  عقوهُلم  الفارغةِّ  ًبملظاهرِّ  يتمسَّكون  الذين 

 سخيفة.
 

بِّ خمربه، فإنه كبالوٍن منفوخ، مجيلِّ اللون، وال من اهتمَّ مبظهرهِّ كثريًا، ويعين على حسا  •
 يلبُث كثريًا حىت يُعرَف وزنُه.

 
 املعاصي والذنوب

يره. ولو نظَر إىل    أن أحًدا ال من  ُيضي إىل مكاٍن مشبوه، فينظُر ُينًة ويسرة، ليتأكَد   •
 أعلى لكفاه!

 
، وتشجُع على متابعةِّ  صاحبهاَة  وء املعصيُة تسو ُِّد القلب، وتُثقُل الظهر، وَتكشُف سَ  •

 املعصية. والتوبُة خري. 
 

حالُة القلبِّ يف اقرتافِّ املعصيةِّ تلَو املعصية، كوضعِّ اللبنَة فوَق اللبنةِّ حىت تسدَّ النوَر   •
 الذي أييت من الكوَّة. 

 

على  • ها  بعضِّ الواجباتِّ  وكرتاكمِّ  املعدة،  يف  الطعامِّ  القلبِّ كرتاكمِّ  يف  الذنوبِّ  تراكُم 
وكلُّها أمراض، وال بدَّ من إزاحتها؛ لالنطالقِّ إىل عاملٍَ أرحب، وأكثَر صواًًب  بعض،  

 ونفًعا وراحة. 
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 املعروف واملنكر

السماء • الفطرة، وصفاُء  نداُء  وظُلمُة    ،املعروُف  اخلراب،  نداُء  واملنكُر  البياض.  ونقاُء 
 لناس. ًب اإلضرارُ السواد، و 

 
من   • احلسنةِّ  يدلُّ يُعَرُف صاحُب  فكلٌّ  منكره،  من  السيئةِّ  ويُعَرُف صاحُب  معروفه، 

 على نفسه، مبا يقولُه ويفعله. 
 

 . منكرًا ، وما داَم املنكُر بينهممعروفًا الناُس خبرٍي ما كان املعروُف بينهم  •
 

إذا سكتَّ فلحكمة، وإىل حني، أما أن جتعَلُه هنًجا لَك فال، فال خرَي فينا إذا مل أنمْر   •
 مبعروٍف ومشروع، ومل ننَه عن شرٍ  وحمذور. 

 
الفساُد  • ينتشَر  ال  وكف ِّه، حىت  أتديبهِّ  من  بدَّ  فال  اجملتمع،  ًبملعصيةِّ حتدَّى  جاهَر  من 

 والفجور، وحىت ال ُيستهرَت ًبملعاصي. النهُي عن املنكرِّ أمٌر مهمٌّ يف اإلسالم.
 

 املناسبات واألعياد
والتذكري، وخاصًة إذا كان الظرُف مساعًدا، والنفوُس مهيأة،  املناسباُت فرصٌة للقاء،   •

 التذكرُي مناسًبا للقاء، ولألحوالِّ احلاضرة.  يكونَ ينبغي أن و 
 

الرضا.   • ويعمُّ  األطفال،  ويضحُك  األفراح،  وتكثُر  املودَّة،  تبدو  اجلميلةِّ  املناسباتِّ  يف 
 لكدر.ولكنها ال تطول.. فال بدَّ من العمل، وال بدَّ من حسابِّ ا

 
األعياُد حمطاٌت للراحة، ومثراٌت لشجراتِّ األايم، فانظْر ما زرعَت فيها، لتجيَن مثراهتا،   •

 ولتعرَف مدى سعادتَِّك هبا.
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 حلياة. االعيُد حمطة، تقُف عندها قلياًل لتسرتيح، مث تكمُل جولتَك يف  •

 
 املواهب واهلواايت

جوانبِّها   • صقُل  ينبغي  خام،  أر املوهبُة كمادٍة  إذا  استخدامُ يدَ وتوجيُهها  لإلسالم،    ها 
 حىت ال ختالَفُه يف أي ِّ جانٍب منه. 

 
مبا   • ويقو ِّمها  يسد ُِّدها  واملسلُم  فعَلها.  إليك  وحتب ُِّب  أفكارك،  موهبُتَك حتد ُِّد كثريًا من 

 يفرُض عليه ديُنه، وال يرتكها هكذا تلعُب به.  
 

وروعيْت  • رُبُّوا،  إذا  والعباد،  البالَد  ينفعون  عباقرة،  منهم  يكوُن  املواهبِّ  أصحاُب 
 مواهبهم، وُهذ ِّبْت وُسد ِّدت.

 
من غلبتُه هواايته، فصاَر أسريًا هلا، حبيًسا عليها، فقد ترَك خريًا كثريًا، وجمااًل رحًبا يف   •

رة!احلياة، وسجَن نفسه، فلم يَر مساًء صافية، وال أرًضا   َخضِّ
 

 هواايُتَك أتخُذ الكثرَي من وقتك، وإذا مل تكْن انفعة، فأنت يف خسران.  •
 

دفُن هوايٍة سيئة، أفضُل طريقٍة للمضي ِّ يف تعلُّمِّ علٍم انفع، فإهنا ستخلو للعلمِّ اجلديد،   •
 ويكوُن وحَدُه يف الساحة. وإذا انفستُه اهلوايُة السيئُة فإهنا قد َتغلبه. 

 
 النصائح 

َك سبَل السالمِّ فرافْقُه وثْق به، ومن سلَك بَك سبَل الفسادِّ والفاحشةِّ من سلَك ب  •
 فابتعْد عنه وحذ ِّْر منه. 
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تتمنَّ  • ما  وأرخُص  واجلنة،  ما هو ًبق، وهو رضا هللا  تتمنَّاُه  ما  أغلى  ما هو  اليكْن  ُه 
 ا زاَد عن حاجتك.ممزائل، 

 
واستشراٍف   • ورهبة،  ورغبٍة  ورجاء،  خوٍف  بني  ونظٍر كْن  وتنفيذ،  وختطيٍط  وعمل، 

 قريٍب وبعيد.
 

 فرَج عليها. وليكْن بيدَِّك فأٌس تعملُ تنعم، انتظْر طلوَع الشمس، لرتى الطريق، ال لت •
 اليد. خايَل هبا، وال تكْن فارَغ الفكر،  

 
 . اً أمل أكثرَ خُيَشى أن يكوَن حاوْل أن تنهَض ولو كنَت جرحًيا، فإن ما وراَء القعودِّ   •

 
لتنالابدْأ   • الصعبًبلسهلِّ  إىل  وتصَل  ومل ه،  قوَُّتَك  تَنَفُد  فقد  ًبلصعبِّ  بدأَت  وإذا   ،

له، كما   يفوُتَك السهُل منه! قد حتص ِّ
 

 شغُل الذهن. العاقُل حيسُم األمور، وال يَدُعها ترتاكُم وتكرب، فإهنا تَ  •
 

يلزمُ  • عرفتَ ال  إذا  إال  يكفيك،  ما  الظاهرِّ  يف  إذا كان  األعماق،  يف  الغوُر  سرًّا   َك 
، وتقدَّم.    وراَءه، ونفًعا لألمة، وقوة، فأحبِّر، واكتشف، وانتفع، وتقوَّ

 
يُ  • مبا  فاعمْل  الناس،  تسَلَم من كالمِّ  واستفْد من رضي هللا، ودعْ لن  ألسنتهم،  َك من 

 النقدِّ اهلادف، الذي يدلَُّك على الصواب. 
 

 شيًئا. بسمٌة خفيفٌة ُتذهُِّب عبوَس وجهك، ولن ختسَر من ورائها  •
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، حىت ال يقال: كبرٌي يف جسمه، صغرٌي ثقَّفمن كان كبريًا يف جسمه، فليستح، وليت •
 يف عقله. 

 
×××     ×××     ××× 

 
 ال متشِّ على غريِّ هدى، فإنك ستقع. •

 
 حديٌث ال قيمَة له ال تشارْك فيه، دْعُه إىل ما هو انفٌع وجاد ، أو خْذ انحيًة واقرأ. •

 
يُقال. فالعاقُل خيتار،  ال تقْل كلَّ ما   • َتسَمع، ففيه شوائب، مثلما ال تصد ُِّق كلَّ ما 

 ويقوُل أحسَن ما مسع، أو َيسكت. 
 

 .  ، وتفاءل، وال تيأس، وتبسَّْم لقادٍم ينفع  على زلٍَّة فائتة اسكْب عرَباتِّ الندمِّ  •
 

اشرتيَتُه  إذا مل جتْد حالوًة للسكرِّ يف فمَِّك فأنت مريض، فال تشتمِّ السكر، وال َمن   •
 . وداوهامنه، ولكْن أصلْح نفسكَ 

 
املخزُن الذي حيوي اجليَد والعفَن لن يبقى على هيئته، فإما أن ينظَف ويفرَز ما فيه   •

 ما بقَي منه.  ناَل العفنُ ويعاجل، أو أن يَ 
 

 إذا مل تكْن انجًحا يف حياتَِّك الدراسية، فال تكْن خاماًل يف حياتَِّك العملية.  •
 

 النعم 
نعُم هللا عليَك ترتى وأنت غافل؟ ال تعرُف قيمتها إال عندما تفقدها، فتبحُث عنها،   •

 أتعاًًب. ، وتبذُل جهوًدا، وتتحمَُّل وتدفُع مقابلها أموااًل 
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غناك،   • يوَم  فاشكْر  مآس.  اعرتضتَك  وإن  ينبض،  قلٌب  لَك  داَم  ما  تالحُقَك  النعُم 

 واصرْب يوَم فقرك، فإنك يف امتحان.
 

 ال تضي ِّْع نعمَة هللا ًبجلحد، واإلهانة، واإلسراف، حىت ال ُينَعكها.  •
 

اعرْف نعَم هللا عليك، وكْن شاكرًا ال كافرًا. ومن شكَر زيَد له، ومن كفَر فإن هللا غينٌّ  •
 عنه، وإن شاَء أعطاه، أو منعه.

 
 النفس وأمراضها 

وتتخلَُّص من   • رأْت جديًدا،  إذا  تَنشُط  وإذا  النفُس  اجلديد،  إذا ًتبعتِّ  واملللِّ  الرًتبةِّ 
 . صاحُبهعليه   رَ منه لفائدةِّ الناس، ُأجِّ  النافعُ  فَ وظ ِّ 

 
من  • وخيفُف  النفس،  اثئرَة  ويهد ُِّئ  األعصاب،  يريُح  إليه  والتضرُع  هللا  إىل  االلتجاُء 

 ُغلوائها وعدواهنا. 
 

ُترتَكُ  • بذلك  فإهنا  تَبعُد عن هللا،  عندما  النفسِّ  أمراضِّ  الشيطان،  أكرُب  وتَتَبُع   هلواها، 
 تكثُر مهوُمها، وَتزيُد وساوُسها.  تشقى، و ف

 
قبحُ  • ظاهٌر  النطقِّ  النفسِّ العيُب يف  والعيُب يف  يسطيع،  ما  بقدرِّ  فيسرتُه صاحبُه  ه، 

 خمفي ، حيملُه كلُّ الناسِّ يف بواطنهم، وال يستحيون! 
 

صاحَبُه   • يُبقي  قد  خبيث،  نفسيٌّ  مرٌض  والكفرعلى  العناُد  إال   ،الباطلِّ  لشيٍء  ال 
 نا، وثب ِّتنا عليه. ملالزمةِّ هذا اخلُلقِّ البغيض. اللهم اجعْل ات ِّباَع احلق ِّ ُخلقَ 
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والتنظيَف   • التخفيَف  أراَد  ومن  الذنوب.  أثقلتها  أكثَر كلما  وتتعُب  تكدُر  النفُس 
 فليُتب.

 
اللذيذُ  • النفَس احلزينَة والقلَب الكسري.  األكُل  الوثرُي ال َيشفي  يبحُث   فاملرءُ  والفِّراُش 

 عن شيٍء غريِّ مرئي ، يهد ِّئ نفسه، ويَُطمئُن قلبه. 
 

 اهلداية والضالل 
ُ ما بَك من حال، حىت  • اهلدايُة من هللا، والعزُيُة منَك أيها اإلنسان، فإن هللا ال يغري ِّ

َ ما بنفسك.  تغري ِّ
 

 دلََّك على هللا هو أستاُذَك احلقيقي، والذي علَّمَك الديَن هو شيُخَك األكرب.الذي  •
 

عيوهُنم من خشيةِّ هللا،   • فتدمُع  اإلسالم،  يعتنقون  الذين  قلوُب هؤالء  رقيقٌة  كم هي 
 ومن الفرحِّ ًبهتدائهم، وتعرُّفِّهم على إخواهنم اجلددِّ من املسلمني.

 
 يَهديَك إىل طريقِّ اجلنة. عندما هتتدي إىل هللا...  •

 
يف  • ووقَع  َغوي،  الضاللَة  آثَر  ومن  وجمتمعه،  وأهله،  نفسه،  نفَع  هللا  ُهدى  اتبَع  من 

 احلُفر، وأضرَّ بنفسهِّ وًبآلخرين.
 

أزماْت كثريٌة مترُّ ًبإلنسان، ولكنَّ األزمَة الكبريَة عندما تكوُن هناَك عقبٌة بينَك وبني  •
 َد الفكر، يتيَم القلب، حىت تعرَفُه وتصَل إليه.الوصولِّ إىل هللا، فتبقى مشرَّ 

 
 هؤالء:  دُ رَف أنه يف ضالل، وهو يقوُل إنه ال حيبُّ الضالَل واالحنراف، فإنه أحمن عَ  •

 كاذب، أو خمادع، أو مكَره، أو أنه أخطأ املنهج، أو غلَبُه هواه.
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 الضالُل وحشٌة يف النفس، وظالٌم يف القلب، وُعكٌر يف الفكر. •

 
 اهلدوء

اهلدوُء ُينُحَك بيئًة للتفكري، وجمااًل للكتابةِّ بتأنٍ  ومتهل، وفرصًة حملاورةِّ النفس، وميدااًن   •
 للمقارنةِّ واملوازنةِّ لالنطالقِّ من جديد.

 
السكوُن وراحُة البالِّ للعاملِّ واملفكر، واجلَلبُة والقعقعُة للمجاهدِّ والفدائي. ال بدَّ منهما   •

 يف هذه احلياة! 
 

 ن االوالد

عندما تكوُن السماءُ صافيًة تشرئبُّ هلا العيون. وعندما تكوُن احلديقُة مزهرة، مثمرة،   •
 هتفو إليها النفوس. وعندما حتضُر األمُّ ُتسرُع إليها القلوب، وتنسى كلَّ شيٍء حوهلا! 

 
 .من بعدخفقٌة من قلبِّ األم ِّ على ولدها تساوي خدماٍت طويلًة يؤديها هلا  •

 
مل يتغريَّْ قلُبها عليك،   األم ِّ أكرب. إذا طلبْت منَك شيًئا وعدَت إليها دون تنفيذهِّ قلُب   •

 فالويُل لك عند لقائه! ،وإذا كان األُب هو الذي طلب
 

 مئُن قلبك.مشُسَك وقمُرَك هو الذي يُبهُج قلبك، ويُريُح نفسك، ويقرُّ عيَنك، ويُطَ  •
 

ْل والديَك على أوالدك، يف   • األوالد،   التعاملِّ واملعيشة، فإن هلما فضاًل عليَك دونَ فض ِّ
 ورضامها مبكاٍن عند هللا، وإن ذلك يعوُد عليَك وعلى أوالدَِّك ًبخلريِّ والنفع. 
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يهِّ أيكالنِّ من كد ِّه، وحيمُد هللا أن مكََّنُه من إطعامهما،  أبو االبُن البارُّ يفرُح إذا رأى   •
 ن كد ِّمها.كما عاَش طفولَتُه وشبابَُه أيكُل م

 
برَّ الولد، والولُد يبحُث عن رضامها، فقد التقتِّ اإلرادًتن.    يطلبان إذا كان الوالدان   •

 وإذا ختلَف الولُد عن قصدهِّ حدَث ما ال حُيمد. 
 

كيف تقوُل إنك أحسنَت إىل والديَك وما أنت سوى بضعٍة منهما؟ إمنا هو واجٌب  •
 انقص. أنتتقوُم به، وما مل تقْم به ف

 
إنه   • شيًئا؟!  له  يفعال  مل  وكأهنما  عنهما،  يسأْل  مل  فإذا كرَب  سنوات،  ويرب ِّيانهِّ  يقب ِّالنهِّ 

 العقوُق يف أقبحِّ صوره، وإنه ملن أسوأِّ اآلدابِّ واألخالق. 
 

 الوحي
وآمِّ  • وتعقَّل،  فامسْع  اإلنسان،  أيها  ألجلَِّك  نزَل  تكابِّ الوحُي  وال  منه كلَّ ْن  وخْذ  ر، 

 تلتفْت إىل غريهِّ فإنه يضلَُّك ويؤذيك.َحسٍن فإنه كافيك، وال 
 

املسلم، فقد عاهدَت  • أيها  السمعِّ والطاعةِّ  لَك من  ثبَت فال مفرَّ  فإذا  الوحُي حق، 
 نفسك.له على اإلسالم، وأسلمَت ربَك 

 
 الورع 

 الورُع مبينٌّ على اخلشية، فمن مل خيَش هللا مل يتورَّْع عن احلرام.  •
 

حيثَُّك على االستقامة،  يقر ُِّبَك إىل هللا و الورُع ألنه يورُِّث التقوى وجين ِّبَك احلرام، فإنه   •
 وأيخُذَك إىل اجلنان، مبشيئةِّ الرمحن.
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 الوصااي واحلكم 
وال   • ًبحلق،  إال  تصلُح  ال  احلياَة  فإن  وًبلصرب،  بينهم ًبحلق ِّ  فيما  يتواَصون  املسلمون 

 ال ًبلصرب.ُيكُن حتمُُّل أعباءِّ احلق ِّ إ
 

 السعيُد من آمَن وعمَل صاحلًا، والشقيُّ من كفَر وفَجر. •
 

نظَر   • اهلوى هوى، ومن  وقَع يف  آثَر إىل  من  فقد سعى، ومن  الُعال َعال، ومن رَعى 
 اآلخرَة جنا. 

 
 إذا زرعَت مجياًل، حصدَت الرضا من قلوبِّ الناس.  •

 
 بقدرِّ ما تراه. انظْر إىل أعلى بقدرِّ ما تستطيع، وانظْر إىل أسفَل  •

 
 مهما حلََّق الطرُي عالًيا، فإنه ينتظُر طعاَمُه من األرض. •

 
 إذا تساوى عندك أمران، فما جرَّبَتُه خرٌي مما مل جتر ِّبه.  •

 
 من استقاَم هنض، ومن احنرَف تلوَّى ووقع.   •

 
 كْن مستمًعا واعًيا، أو متكلًما حمسًنا، وال تكنِّ الثالث. •

 
 نورًا، وال كلُّ أسوَد ظالًما. ليس كلُّ أبيَض  •

 
ا.   •

ً
 احذرِّ األشواَك يف طريقَِّك حىت تصَل سامل
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 السكَُّر ولو كان قلياًل، فإنُه يُذهُِّب املرارة، فال تبخل، ولو ًبلقليل. •
 

 اجلائُع يشمُّ رائحَة اخلبزِّ من بعيد.  •
 

 ترفْع رأًسا. ، و دَّ عزًما، متشِّ سهاًل شُ  •
 

 ًبللسان.القوُة تتكلم، ولكن ليس  •
 

ْل َمن قطعته. •  السيُف يقطع، والكلمُة الطيبُة هَتدي، فكْن ذا لساٍن هاد، وصِّ
 

 الليُل إذا َعسعس، ينتظُر فجرًا يتنفَّس، وأماًل يتأسَّس، ويًدا تتحسَّس. •
 

 الصخرُة الكبريُة تنفُعَك عندما تفتُتها.  •
 

 نقص. يف السهُل لن يبقى سهاًل، ما دامت قوَُّتَك  •
 

إذا كان الكتاُب بيدَِّك فأنت يف مكتبة، وإذا كانت النقوُد بيدَِّك فأنت يف سوق، وإذا   •
 .يف ملعبكانت الكرُة بيدَِّك فأنت  

 
 احلروُف قليلة، ولكْن تستطيُع أن تصنَع منها قاموًسا يف جملدات!  •

 
والبناءُ   • سهٌل  اهلدُم  صعب.  والصعوُد  سهٌل  النزوُل  صعب،  والعمُل  سهٌل  القوُل 

 ولكلٍ  أهُله.صعب. 
 

 بيٌت صغرٌي أتمُن فيه، خرٌي من قصٍر تعيُش فيه يف ذعر. •
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 من أدمَن الرائحَة النتنة، أنكَر رائحَة الوردِّ الطيبة.  •

 
 لن تبَقى أسرَي الساحل، إما أن ترجَع إىل الرب ، أو تركَب البحر. •

 
 عليه. ال تقطْع شجرًة طيبًة من أصلها، فإهنا قد تعوُد أفضَل مما كانت  •

 
تَنَفد، فهي كالَوقود، ويبَقى األمُل يف عقٍل انفذ، وقلٍب واع، ومرجٍع صائب،   • القوُة 

 . قوي  عزمٍ و 
 

×××     ×××     ××× 
 

حباهَلا..   • وتقو ِّي  خيوَطها،  جتد ُِّد  الصيدِّ  وشباُك  يتمدد،  والكذُب  تنتهي،  ال  اخلِّدَُع 
  ال تسقط، أو ُتصاد. هكذا أنت يف الدنيا أيها اإلنسان، فاحذر، مث احذر، حىت

 
 الزجاُج املكسوُر حيمي من الربدِّ وإن شوََّه منظَر النافذة.  •

 
 الكوكُب إذا مل يسطع، اسألِّ النجَم ماذا حلَّ به؟  •

 
 إذا صعَد الدخان... انكشَف األمر! •

 
إذا كثَر القائلون: أان، وأان، فانظْر من يثبُت منهم يف امليدان، ومن يهرب، ومن ينتصُر  •

ُ فيها الصادُق من الكاذب. أو   ينهزم، فإنه ساحٌة يتبنيَّ
 

 تِّ العيون.رقدإذا انَم املشاغُب هدأتِّ النفوس، واطمأنتِّ القلوب، و  •



111 
 

 
 ما داَم بطُنَك مآلن، فلن تويَف حقَّ اجلوعان. •

 
 ما تزاُل تسرُي وراءهم، حىت تصرَي خادًما هلم.  •

 
  وهو عاجز، فإنه مل حيُسْب حسابه!األمامِّ من طُعَِّن من اخللفِّ ومل يعترب، طُعِّن من  •

 
 ال تنتظْر من البحرِّ هدوًءا إذا كانت الرايُح هائجة.  •

 
وبقيتِّ  • السماء،  يف  عبُقها  ارتفَع  البيوت،  دوَن  السطوحِّ  على  األزهاُر  انتشرتِّ  إذا 

 األوحاُل يف الشوارعِّ والساحات.
 

عائًقا أماَم صلةِّ رمحك، والتواصلِّ مع أصدقائك، خوفًا على   ال تدَْع أطماعَك تقفْ  •
 مالك، وحرًصا على مصاحلك.

 
 وصااي يف أعداد

ثالثة: أقوى الناسِّ َمن ثبَت على احلق. وأشجُع الناسِّ َمن جاَد بروحه. وأوََف الناسِّ   •
 ن أنعَم عليه.ملالذي ما يزاُل يذكُر ويشكُر 

 
أ • تبدُع  حريتَك  أتخُذ  عندما  تصيُب ثالث:  ورسولهِّ  هللاِّ  تسمُع كالَم  وعندما  كثر، 

 أكثر، وعندما حتبُّ عملَك تنتُج أكثر. 
 

وف، وغذاٌء صحيٌّ عاديٌّ خرٌي من غذاٍء كوٌخ آمٌن خرٌي من قصٍر خمَ ثالثٌة أفضل:   •
 شهيٍ  مغشوش، وعلٌم قليٌل تعمُل به خرٌي من علٍم كثرٍي ال تعمُل به. 
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صواًًب إال من صاحبِّ فطرة، أو ذي علم، أو خربة. واألوُل مثُل ال ترُج رأاًي  ثالثة:   •
يَرثوا   تتلوْث مبدنيٍة زائفة، ومثُل األعرابِّ يف كلماهتم، وإن مل  أمومتها، ما مل  األم ِّ يف 

 علًما.
 

العلُم يَرفُع واجلهُل َيضع، الطاعُة غنيمٌة واملعصيُة ذميمة، يف الغّن كفايٌة  ثالثٌة تنفعك:   •
 َعوز.ويف الفقرِّ 

 
 ، وصاحُب هوى.  املشاكسال فائدَة من احلوارِّ معهم: اجملادُل اخلصيم، والعنيدُ  ثالثةٌ  •

 
إذا عبدَت فأخلص، وإذا نصحَت فأوجز، وإذا تصدَّقَت فال متنن، وإذا  خذها أربًعا:   •

 سرف. َغنِّيَت فال تُ 
 

 يُظهرك، والد ِّيُن َيشملك.أربعة، فاعرفها: العلُم يرفعك، واألدُب جيم ِّلك، والتعامُل  •
 

أربعة: افرْح من غريِّ بطر، حاوْر من غريِّ خصومة، اعمْل من غريِّ ضجيج، أجنْز من  •
 غريِّ انتظار.

 
أربعٌة ال تُبعدهم عنك: أديٌب عاقل، وشابٌّ مقبٌل على العلم، وفقرٌي متعفف، وهائٌم  •

 يبحُث عن احلق. 
 

غارت، والرجُل إذا غضب، واملاُء إذا فاض، والناُر إذا أربعٌة ال تقْف أمامهم: املرأُة إذا  •
 هلِّبت. 

 
الرتكيز،   • قلَّ  العمُل  وكلما كثَر  اجلمع،  صعَب  الفكُر  تفرَق  أربًعا: كلما  تسب ُِّب  أربٌع 

 وكلما ضاقتِّ النفُس زاَد القلق، وكلما طاَل اهلجُر بـَُعَد الوفاق.
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مل   • وإن  الناُر  حذر:  على  منها  هائًجا،  أربعٌة كْن  يكْن  مل  وإن  والبحُر  هليًبا،  تكْن 

 واألفعى وإن كانت صغرية، واجُلحُر وإن كان ضيًقا. 
 

 مخسٌة أفضاهُلم ال تُنسى: األبوان، واملعلم، والعامل، واحملسن، واحلاكُم العادل.  •
 

 مخٌس ال ُترتك: فرائُض هللا، وطلُب العلم، وبرُّ الوالدين، وصلُة الرحم، وُحسُن اخلُلق. •
 

ديدُنك، سٌ مخ • والطاعُة  ميزاُنك،  واحلقُّ  ًتُجك،  اإلُياُن  املسلم:  أيها  تنسها  ال   
 ك.ورضا هللا غايتُ والصدُق مع الناسِّ دأُبك،  

 
األذكارِّ   • من  وورُدَك  العلم،  ومتابعُة  واألوالد،  األبوين،  حاُل  عنها:  تغفْل  ال  مخٌس 

 والقرآن، واالهتماُم بشؤونِّ األمة.
 

ال   • وأضغاُث مخٌس  الكساىل،  وأمنياُت  احلاسدين،  وحسُد  السفهاء،  تعتربها: كالُم 
 األحالم، وافتخاُر الزوجِّ عند زوجته. 

 
شغُلَك  فإنه يسرُق عقلك، وخيتلُس مالك، ويقل ُِّل حياءك، ويَ   احذرِّ الفاسَق خلمس، •

 ًبلتوافه، ويُبعُدَك عن العلمِّ وأهله.
 

، بصرية،  عمى بصٍر و :  ويٌل خلمٍس إذا قورنْت خبمس • ُخلق، فقٌر وتكربُّ جهٌل وسوءُ 
 غًّن وشح ، عطالٌة وكسل!

 
اقرأ إذا أردَت أن تعرف، وافهْم إذا أردَت أن تعي، واصدْق إذا قلت، وتوثَّْق إذا  ستة:   •

ت. واعلْم أنَّ من الظن ِّ ما هو كذٌب وإمث.  كتبت، وضعِّ القلَم إذا شككَت أو حتريَّ
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، وإذا شككَت فأمسِّ ستة: إذا أقسمَت فربَّ، وإذا نذ • ك، وإذا أخطأَت فُعد، رَت ففِّ

 وإذا تنعَّمَت فاشكر، وإذا عزمَت فتوكَّل.
 

 والبيان، والنور، واحلنان. واخلضرة،  ستٌة جتذُب اإلنسان: املال، واجلمال، •
 

يف   • وحضورِّ  سبع:  سالمُتَك  عقلك،  ووفورِّ  هنجك،  واستواءِّ  عقيدتك،  صحةِّ 
 عواطفك، وُحسنِّ حتصيلك، ومشاورتك.حكمتك، وسيطرتَِّك على  

 
العلم، وذكُر   • سبعٌة تبعُث على الصفاء: اخللوة، والسَحر، والبكور، واالنكباُب على 

 هللا، واالستغفاُر من الذنوب، والنظُر إىل وجوهِّ أولياءِّ هللا. 
 

، واألكول،   • واملدمُن سبعٌة ال جتالسهم: السفيه، والنم ام، والبخيل، واحلسود، واللص 
 على حرام.

 
واملغين،  • واألزعر،  اللسان،  والبذيُء  واملخنث،  اجلاهل،  عنهم:  أوالدَك  أبعْد  سبعٌة 

 والنمام، وسيُئ اخلُلق.
 

فتدبَّر:   • قرأَت مثانية،  وإذا  فأحل ،  دعوَت  وإذا  ر،  فبش ِّ بلَّغَت  وإذا  فاستقم،  آمنَت  إذا 
و  فأتقِّن،  صنعَت  وإذا  فرك ِّز،  علَّمَت  وإذا  ُسدَت فجو ِّد،  وإذا  فأحسن،  جاورَت  إذا 

 فاحُلم.
 

واملتعجل،  • واملرائي،  واملتكرب،  واجلاهل،  واحلاسد،   ، العدو  تشاورهم:  ال  مثانيٌة 
 واملتشكُك املتذبذب، واملتأفُف املتضجر. 
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 الوطن 
 كلُّ يشكو فراَق وطنه، وأان أحنُّ إىل وطنِّ اإلسالمِّ الكبري. •

 
املعيشةِّ  • وأسلوَب  احلياةِّ  ظروَف  هناك  وترى  اآلخر،  الطرفِّ  إىل  النهَر  َتعرُب  عندما 

ان عليه والقناعَة مبا ك  املكوَث بني أهلك،نفَسها اليت كنَت تعيشها، رجعَت، وآثرَت  
 .حالك 

 
 الوعد والعهد

 احملافُظ على وعودهِّ صاحُب أخالق، وصاحُب كلمة. ومن مل أيبه، فال يؤَمن. •
 

 العهُد يبنُي خبيئَة الرجال، فإذا غدَر فإنه بنيَّ خبيئته، وأفصَح عن ُخلقهِّ وتعامله.  •
 

 الوقت والعمر 
الوقُت غاٍل عند من يعرُف قيمته، وكلما كان العمُل دقيًقا ومنظًما، كان الوقُت فيه   •

 أغلى. 
 

يُ  • الوقَت  فيها  ترى  يُ حالٌة  الوقَت  فيها  ترى  وأخرى  وسواٌء كان  سرع،  أو  بطئ.  هذا 
 ذاك، فإنك يف امتحان، ما تقولُه وما تفعله. 

 
الوقَت من لغوِّ  من جاذبَك احلديَث فآنِّ  • النافع، وليس مبا يقطُع  ْسُه ًبلكالمِّ الطيبِّ 

 الكالمِّ وهلوه، فإن املالئكَة تكتُب ما تقول، وحُتاَسُب عليه.
 

 واالشتغاُل مبا ينفُع أغلى.الزايراُت إذا كثرْت مل تنفْع إال قلياًل، فالوقُت غال،  •
 

 إذا كنَت صحيًحا ومل تعمْل حسًنا فأنت مغبون. استغلَّ قوَّتَك وصحتَك فيما ينفع. •
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 رْقُه ًبملعاصي، فإن اخلرَق عيب، ال يليُق ًبملؤمن. احفْظ عمرَك ًبلصاحلات، وال ختَ  •

 
وال • والتفاهات،  السفاهاتِّ  يف  أعمارهم  ُيضون  مث  مثني،  الوقَت  إن  يقربون    يقولون 

 املساجَد إال قلياًل، ويضحكون كثريًا، ويلعبون كثريًا! 

 
 الوقف 

البيتِّ  • يف  جالًسا  فتكوُن   ، مستمر  خريُه  ُتدَ   الوقُف  خيلونَّ واحلسناُت  فال  عليك.  رُّ 
 أحدُكم من وقٍف جار، ولو كان قلياًل.  

 
مضت، وهي تُقرأُ أجُر وقفِّ الكتبِّ اإلسالميةِّ كبري، وانظْر إىل من أوقفها من قروٍن   •

 وتُنسخ، وحُتقَُّق وُتطبُع حىت هذا العصر، فكم كسَب صاحُبها من أجر؟ 
 

 الوالء والرباء 
ك، وأهَل دينك، ساعدهم، وانصرهم، وأحبَّهم، وال حتبَّ كافرًا وال تناصره،  والِّ دينَ  •

 وال تقو ِّهِّ على إخوانَِّك املسلمني.
 

بَّ من شئَت  •  فإنك مثيله. والِّ من أحببَت فأنت مثله، وأحِّ
 

يُفيَق  • حىت  ُذل ِّهِّ  يف  وبقَي   ، للذل  تعرََّض  ووعي،  فهٍم  بدونِّ  وتبَعهم  آخرين  قلَد  من 
 ويستعمَل عقَلُه ويَنظَر حوله.

 
إليه.   • دعا  أو  به،  وعمَل  سلوكه،  أو  بفكرهِّ  َب  وأُعجِّ له،  فقد خضَع  واىَل كافرًا  من 

 وهذا كلُه حمرَّم. 
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املسلمني  َمن واىَل كافرًا،   • منه والزَم صفَّ  فعاضَدُه وانصَرُه، كان يف صف ِّه، ومن ترب أَ 
 وأعاهنم، كان منهم. 

 
 اي بن 
 

خريًا، وال هتتْك سرتًا،  نعْ نورًا، وال متَ   جبْ اي بين، ال تكتْم حقًّا، وال ترتْك فرًضا، وال حتَ  •
 وال أتكْل حراًما. وال تكذ ِّْب صادقًا، وال تطرْد معوزًا، وال تُبعْد مؤمًنا، وال هتجْر أًخا، 

 
، وال ترتدْد يف  • اي بين، ال تقعْد عن عمل، وال تكسْل عن علم، وال جتنْب أماَم عدو 

 قولِّ حق ، وال ترتْك عادًة حسنة، وال جتافِّ صديقَك املخلص. 
 

، وإذا ُهجرَت  ناي بين، إذا تكلمَت فأفصح، وإذا عملَت فأتقن، وإذا اسُتعنَت فأع •
ْل.   فصِّ

 
وإذا   • ُتكثر،  فال  أكلَت  وإذا  تُفسد،  فال  أُم ِّرَت  وإذا  تكتم،  فال  تعلمَت  إذا  بين،  اي 

 حتدَّثَت فال ُتطل، وإذا جاهدَت فال جَتنب.
 

اي بين، إذا كنَت صاحَب دِّيٍن فال تقرْب من احلرام، وال تصاحْب إال ثقة، صادقًا،   •
 أخيَك املسلم.أميًنا، وال تكْن عواًن على 

 
الصالُة   • عليه  اإلسالمِّ  رسوُل  به  أمَر  أمورَِّك كما  يف  التيامنِّ  على  احرْص  بين،  اي 

القيامةِّ أيخذون كتَبهم   الفائزين ًبجلنةِّ يوَم  والسالم، فإن يف ذلك حكمة، واعلْم أن 
 أبُياهنم. 

 
×××     ×××     ××× 
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رِّ ما يلزمك. وال ُتوملِّْ إال إبذنه،  اي بين، ال تكثرِّ الطلباتِّ من أبيك، وإذا طلبَت فبقد •

 فإن ميزانيَة األسرةِّ ليست لَك وحدك. 
 

اي بين، إذا قاَل والُدَك ال تذهْب فال تذهب، فإذا عصيَتُه وُأصبَت مبكروٍه فال تلْم إال   •
 نفسك، فإن طاعَة الوالدين عند هللا مبكان. 

 

إليه جيًدا،   • والُدَك فاستمْع  إذا وص اَك  بين،  ويعطيَك اي  وُيشفُق عليك،  فإنه حيبك، 
 عصارَة جتاربهِّ يف احلياة، وَجَّن عمرهِّ يف كلمات.

 
أًًب،   • وتربُّ   ، رًبًّ وتطيُع  أجرًا،  تكسُب  فإنك  مبعصية،  أيمْرَك  مل  ما  أًبَك  أطْع  بين،  اي 

 وتُثبُِّت ُخلًقا. 
 

 اي بين، كْن مشفًقا على والدَِّك يف كربه، كما كان مشفًقا عليك يف صغرك. •
 

×××     ×××     ××× 
 

اي بين، تعلَّمِّ الدعاَء يف السر اءِّ واجلْأ إليه يف كل ِّ ضرَّاء، فإن َمن كان ذاكرًا هلل، داعًيا له   •
 يف وقتِّ ُيسره، مل خيي ِّبُه يف وقتِّ ُعسره.

 
عصْت عليك، اقرأ القرآن، فإنه مفتاُح كل ِّ خري، فاي بين، إذا رأيَت نشوزًا من نفسك،  •

 فتح، والطَّوع، والشفاء، إن شاَء هللا. وبه يكوُن ال
 

×××     ×××     ××× 
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اي بين، إذا فعلَت خصلَة خرٍي فكأمنا زرعَت شجرة، وكأمنا علَّمَت جاهاًل، ونصحَت  •
 غافاًل... فإن اخلرَي ُيألُ اآلفاَق نفًعا وبركًة ونورًا. 

 
حىت ال تقَع يف الظالم، واعلْم أن من ترَكُه أظلَم عنه  اي بين، كتاُب هللا نور، فال تبتعْد   •

 قلُبه، ومن أظلَم قلُبُه ضلَّ الطريق.
 

انصْح غافاًل، اكظْم غيظًا، واسِّ حمتاًجا، زْر   • آية،  تدبَـّْر  اي بين، حىت تكسَب أجرًا: 
 مريًضا، أزْل منكرًا.

 
احلياَة   • أن  بين،  اي  فكان صادقًا يف اعلْم  دنياه،  ابتغى رضا هللا يف  ملن  السعيدَة هي 

 إسالمه، مستقيًما يف تعامله، حمبًّا للخريِّ وأهله.
 

الوراءِّ  • ترجَع إىل  أن  بين، ال أبَس  أو هو   شوطًااي  لتقدُّمِّك،  أفضُل  أنه  إذا علمَت   ،
 . لتقدُّمِّك داعٌم قويٌّ 

 
 احلكمِّ عليها، فإن العجلَة ال أتيت خبري، اي بين، أمعنِّ النظَر يف األمورِّ وال تستعجْل يف •

 ُل التأخري. إال ما يناسُبها يف حينِّها، فإن هناك أمورًا ال تتحمَّ 
 

نه  إاعلْم اي بين، أن َمن وهَبُه هللا عقاًل، ولكنه أَّب أن يستعمله، واستعاَر عقاًل آخر، ف •
 ًبئٌع ومشرٍت يف سوقِّ بيعِّ العقولِّ والذمم، وليس عاقاًل.

 
، فإنه شأُن الشيطانِّ وجنوده،  اي   • َك والشر  بين، كْن انطًقا خبري، أو ساكًتا حلكمة، وإاي 

 من اإلنسِّ واجلن . 
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قيمُتَك عندي اي بين، بقدرِّ تقواَك وطاعتَِّك هلل، وبقدرِّ اهتمامَِّك أبهلَِّك وإخوانَِّك  •
 من املسلمني، وبقدرِّ جد َِّك واجتهادك، وطاعتَِّك لوالديك.

 
تبكِّ  • إْن  بين،  أو    اي  بيد،  جتاهْد  مل  أو  أدًًب،  أو  علًما  فيه  تستفْد  مل  يوٍم  على  فابكِّ 

 لسان، أو قلم.
 

إذا   • النفع، حىت  يبقى، فاغتنمُه يف مظان ِّ اخلري، وأبوابِّ  اي بين، ال تظنَّ أن شبابَك 
 كربَت وهرمَت محدَت هللا على ما وفَّقَك إليه، وصاَر ذخرًا لك.

 
اي بين، ال تسخْر ممن هو أضعُف منك، فقد أراَكُه هللا لتعترَب منه، ولتشكَرُه على ما   •

 أن جيعلَك أضعَف منه.على وهبَك من قوٍة وعافية، وكان قادرًا سبحانُه 
 

، فاصرب، وال تذلَّ نفسك، واسألِّ هللا   • اعلْم اي بين، أن املوَت أهوُن على احلر ِّ من الذل 
ُن   األحوال، ومفر ُِّج الكروب. الفرج، فإنه حمس ِّ

 
اي بين، ال جتالْس فاسًقا، فإنه ما يزاُل حيد ُِّثَك عن ُفحشِّ الفسَّاقِّ وأخبارِّ فجورهم،  •

 ملل، فهي ثقافتُه املفضَّلة! دونَ 
 

×××     ×××     ××× 
 

بعد   ،اي بين، ال تقتْل موهبًة انضجًة فيك، فإهنا تنفُع جمتمعَك املسلَم يف جانٍب منه •
 تنقيتها وهتذيبها آبداب اإلسالم.

 
اي بين، ساعُة فكٍر ختطُط فيها وتستشري، خرٌي من عملِّ يوٍم ال تعرُف كيف يسرُي وما   •

 هنايته؟ 
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َل علًما، ولكن اخرْج وعاشرِّ اي بين، إذا جلسَت يف البيتِّ فلن توهَ  • َب مااًل ولن حتص ِّ

 ل. الطيبني، لتستفيَد علًما، أو طريًقا إىل عمٍل حال
 

 اي بين، ال تقْف والناُس ُيشون، فإنك لن تلحَقهم من بعد. •
 

 ها. اي بين، كْن شجرًة مثمرًة طيبة، تنفُع الناَس وال متنُعهم خريَ  •
 

 فوٌظ عند هللا. اي بين، ال تؤذِّ جارك، واصرْب على أذاه، فإن ثوابَك حم  •
 

 مجيلة. اي بين، أعطِّ الفقرَي خبزًا حافًيا، بدَل أن ترسَم له لوحًة   •
 

×××     ×××     ××× 
 

هاتنيِّ  • على  حافظَت  وإذا  يرفعك.  العلَم  فإن  ينجيك،  الصدُق  إذا كان  بين،  اي 
 اخلصلتني فإنك تكوُن يف رفعٍة ومنجاة، إن شاء هللا. 

 
َك وأنت ايفع، فإنه خرُي أزمانِّ  • اي بين، اطلبِّ العلَم وأنت صغري، واشدْد به على نفسِّ

 تنشغُل أبموٍر ال طاقَة لَك بدفعها. الطلب، وبعدُه 
 

اعلْم اي بين، أن انكبابَك على املطالعةِّ خرٌي من حضورِّ جمالَس ال تقديَر فيها للعلمِّ  •
 واإلُيان، وإن خرَي اجملالسِّ ما كان ذكُر هللا فيها حاضرًا.

 
يُن به،  بٍس تتز اعلْم اي بين، أنك إذا كنَت تكتسُب من عامٍل ُخلًقا وأدًًب، فإنه أمجُل لُ  •

 وأفضُل قوٍت ختتزنه، وأحسُن صديٍق تصاحبه. 
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فيه • يتناولون  العلماء،  بني  ساعٌة  بين،  وتبقى   ا اي  فوائدها،  تنسى  لن  العلم،  مسائَل 

 عندك ًترخيًا. وفرٌق بني هذا، وبني ساعٍة تقرأُ يف الكتب. 
 

يكْن   • فال  عاملٌ  أعجبَك  إذا  بين،  أو  اي  وُخلٍق لشكٍل  وعمل،  لعلٍم  ولكْن  عاطفة، 
 وإخالص. وإصالٍح وأدب، ودعوٍة 

 
×××     ×××     ××× 

 
برفق،  • وأغلقُه  منه.  بقراءةِّ صفحتني  ولو  تردَّه،  فال  قلبه،  لَك  يفتُح  الكتاُب  بين،  اي 

 ليعلَم أنك حزيٌن لفراقه، وأنك ستعوُد إليه! 
 

 فتناوْلُه بسرعة، قبل أن يبتعَد منَك وتفقده. اي بين، إذا وقَع الكتاُب من بني يديك،  •
 

اي بين، الكتاُب نوٌر إذا كان انفًعا، وظالٌم إذا كان فاسًدا. وإنه وسيلٌة لإلصالحِّ أو  •
 اإلفساد، حبسبِّ ما فيه.

 
×××     ×××     ××× 

 
اي بين، اكتْب آلخرتَِّك أكثَر مما تكتبُه لدنياك، فإن مستقبلَك احلقيقيَّ هناك، وهو  •

 نفُع لَك وأدوم. أ
 

 اي بين، أد ِّ صالتك، فإهنا خرٌي من نوم، أو شغل، تستطيُع تعويضه.  •
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اي بين، اهتمَّ مبا فرَضُه هللا عليَك أكثَر من كل ِّ شيء، فإنك إذا فعلَت فقد اهتممَت  •
 نجيَك من النار.دخلَك اجلنَة ويُ مبا يُ 

 
 

 اي بين، فك ِّْر مبن رزقَك أكثَر مبا رزقك.  •
 

 بين، ضْع يدَك على احلاللِّ وال ترفعها، فإن احلراَم كثر، أبفاننَي وأمساَء أخرى. اي  •
 

 اي بنت 
تنطلق • اليت  األوىل  مدرسُتكِّ  فإهنما  ألبيك،  واستمعي  أمك،  من  تعلَّمي  بنيت،    ني اي 

 منها إىل احلياة، وإذا مل تستفيدي من جتارهبما وتوجيههما فلستِّ أهاًل لالنطالقة.
 

ولتكْن  • بيتك،  وتديري  أوالدك،  لرتّب  أبيك،  ووصااي  أمك،  حناَن  خذي  بنيت،  اي 
 وصيُتكِّ لزوجكِّ أال  يَدخَل البيَت درهٌم حرام.

 
فال   • أوالدك،  وبني  بينهما  توزََّع  واآلَن  وأم ِّك،  أبيكِّ  بني  موزًَّعا  قلُبكِّ  بنيت، كان  اي 

 حترميهم من حنانك، وال حترميهما من بر ِّك.  
 

 اعلمي اي بنيت، أن حجاَبكِّ يرضي ربَّك، ويثبُت التزامك، وال يزعُج إال أعداَء دينك. •
 

ي بصَرك، وحافظي على حجابك، حىت ال •  يطمَع فيكِّ غريٌب عن دينكِّ اي بنيت، غض ِّ
 وأدبك، فيجرَح عفَّتك. 
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اعلمي اي بنيت، أن احلسَد ال جيلُب لكِّ سعًدا، وال يبعُد عنكِّ سوًءا، بل يُنزُِّل اهلم ،   •
ويَ  القلب،  ُع  به  ويوجِّ مترُض  داٌء  فإنه  عنه،  فابتعدي  الناس،  بني  الكراهيةِّ  من  زيُد 

 النفس.
 

ينفُق زوُجكِّ ع • اقنعي مبا  بنيت،  قلياًل، وال  اي  ليكِّ وعلى أوالدكِّ من حالٍل ولو كان 
 لجئيهِّ إىل كسٍب حرام، فإنه شرٌّ عليكِّ وعلى أوالدك. تُ 

 

 اي ابن أخي 
إليه ًتَب عليه   • يُبعَِّد عنَك رمحته، ومن ًتَب  تبتعْد عن هللا حىت ال  ابن أخي، ال  اي 

 ووصله.  

 
اي ابن أخي، إذا كنَت ختشى العذاَب حقًّا، فأطعِّ هللا ورسوله، وال تقربِّ الفواحش،  •

 فإهنا تقر ُِّب من النار. 
 

 اي ابن أخي، ال تقْل ُفحًشا، فإنه يُلقي مُسًّا، ويوقُِّع ضغينة.  •
 

أخياي   • وإن  ابن  قذارة،  أكثُر  الفواحَش  فإن  القذر،  الطعامِّ  عن  تبتعُد  إذا كنَت   ،
 الذنوَب أكثُر أًذى بك.

 
وال   • إليه،  تدُع  ال  شريعتك،  ويضادُّ  عقيدتك،  ينايف  بشيٍء  تشتغْل  ال  أخي،  ابن  اي 

 حتب ِّبُه إىل الناس، فإمنا هو شرٌّ وفساد، ينتشُر يف جمتمعِّ املسلمني.
 

َك  ابن أخي  اعلْم اي • ، أنَك إذا كتبَت ما يسيُء إىل دينَِّك وعقيدتك، فقد رميَت بنفسِّ
 إىل التهلكة. فكْن عاقاًل، متدبرًا، متئًدا، ال تكتُب إال بعد تفكٍر ورويَّة. 
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نفسه،   • احرتَم  وإنَّ من  الرجال،  عيونِّ  إذا كذبَت سقطَت من  أنك  أخي،  ابن  اي  اعلْم 
 ابِّ املروءة، مل يكذب. والتزَم أحكاَم دينه، وأتدَب آبد

 
 اي ابن أخي، إذا مل تكْن لديَك روٌح للمبادرةِّ إىل عملِّ اخلري، فإنك لسَت خبري. •

 
فقد غرزَت خنجرًا يف  • أماَم عمٍل خريي،  عائًقا  وقفَت  إذا  أنك  أخي،  ابن  اي  اعلْم 

 ظامئ، وحجبَت نورًا عن حمبٍ  للعلم. صدرِّ فقري، ومنعَت املاَء من الوصولِّ إىل فمٍ 
 

ويَ ااي   • سيئاتك،  به  تزداُد  عليك،  شؤٌم  فإنه  احلرام،  وكسَب  إايَك  أخي،  به  بن  عسُر 
 حسابك. ومن أراَد النجاَة ترَك هذه التجارَة اخلاسرة، وبرَّأَ منها ذمَّته. 

 
فيها   • تبدو  بصورٍة  اجملالسِّ  نفسَك يف  ُتظهْر  أبيك، وال  تتقدَّْم على  أخي، ال  ابن  اي 

 فهذه نفخٌة شيطانية. أجلَّ وأكرَم منه، 
 

وأنت  • عليهما  تردُّ  أو  ظهرك،  إليهما  تديُر  وأنت  والديَك  حتد ِّْث  ال  أخي،  ابن  اي 
 متتعُض من كالمهما، ولكْن بلطٍف وأدٍب وأرحيية، وابتسامٍة وخفضِّ صوت.

 
إال   • عادًة حسنة،  أخي، ال ختالْف  ابن  معترب،   أحسنَ   ما كاناي  الُعرَف  فإن  منها، 

 معموٌل هبا، وما مل خيالفِّ اإلسالَم منها فهو مقبول. والعادةَ 
 

اي ابن أخي، ال تقْل مىت أحصُل على الشهادة، ولكْن قل: مىت أبلُغ مبلَغ العلماء،   •
 ؟ومىت أنفُع نفسي واآلخرين ًبلعلمِّ النافعومىت أدعو إىل احلق ، 

 
تقرْأ مل تعرف، وإذا مل تعرْف جهلت، وإذا جهلَت أخطأَت كثريًا، ، إذا مل  ابن أخي اي   •

 وإذا أخطأَت أفسدت، وتكملتُه عندك. 
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ابن أخي، ال تشرتْط شروطًا   • عندهُ تتعلمُ على من  اي  تتلقَّ     فأنت منه  ى  أو  إحسااًن، 

 احملتاج، وأنت املستفيد. ولتكْن يف حالةِّ أدٍب دائًما. 
 

ابنِّ  • إىل  تنظْر  ال  أخي،  ابن  فإنه  اي  حتسده،  وال  تبغضه،  وال  غضب،  نظرَة  عم َِّك   
إذا  وأنيُسَك  احتجت،  إذا  وُمعيُنَك  أُهنت،  إذا  وسالُحَك  َضعفت،  إذا  قوَُّتَك 

 ُهجرت. 
 

اي ابن أخي، ال تنادِّ صديقَك ًبسٍم يكرهه، فإنَك أُمرَت ًبحرتامهِّ ورفعِّ شأنه، وهُنيَت   •
 . عن تعيريهِّ ًبسٍم يتأذَّى به، أو لقٍب يَعيبه

 
أن   • واعلْم  فُتحرَج،  أصدقاؤَك  عنَك  يقوَم  ال  حىت  حديثك،  ُتطْل  ال  أخي،  ابن  اي 

 الكالَم الطويَل ثقيٌل على اجللساء، إال يف تعليٍم، أو مناسبٍة ما. 
 

قلوهبم،   • لَك  يصع ِّرون  فإهنم  للناس،  خدََّك  تصع ُِّر  عندما  أنَك  أخي،  ابَن  اي  اعلْم 
 متواضًعا لتكوَن حمرتًَما، وكْن مبتسًما لتكوَن حمبوًًب. وجَيفونك، وال حيبونك، فكْن 

 
 اي ابنة أخي 

صديقاُتَك كلُّهنَّ  • ولو كانت  به،  لتتزيَّين  حراٍم  ماٍل  يف  تطمعي  ال  أخي،  ابنَة  اي 
هو  والتزاَمكِّ  حيائك،  ولطَفكِّ يف  ومجاَلكِّ  عفَّتِّك،  األوىل يف  زينَتكِّ  فإن  متزي ِّنات، 

 وساُمك.
 

 
 



127 
 

 
 فهرس املوضوعات 

 
 رقم الصفحة       املوضوع 

 3       املقدمة
 4      القادر هللا 

 4       اإلبداع
 4     أحوال املسلمني 

 5      االختيار 
 5      األخطاء

 5     اإلخالص         
 6     الق واآلداب األخ

 10     األخوَّة والصداقة
 11      اإلدارة والقيادة

 12       األدب
 12                 واهلمة  اإلرادة

 13      إرشاد وتذكري 
 16       األرض 

 16     والتوبة االستغفار 
  17      االستقامة

  17       األسرار
  17       األسرة

 19       اإلسالم
 20      اإلصالح 

 21        األطعمة



128 
 

 21      األطفال 
 22       اإلعالم 
 22       االلتزام 

 23        من األ
 23    نبياء عليهم الصالة والسالماأل

 23      االحنراف 
  24       اإلنسان

 24      اإلُيان والكفر
 25      البخالء والثقالء 

 25       الربكة
 26        التأثري

 26      التجارب والعرب 
 26      التدبر والتأمل

 28      الرتاث واملعاصرة
 28      والسلوك الرتبية
 28        التزكية 

 29       التصوف
 29          التعاون على الرب واإلحسان

 30           التفاهم واالختالف
 30           التفاؤل واألمل

 31    والتخطيط         التفكري 
 32          التقليد 
 33       التقوى
 33       التوكل 
 33       الثبات 



129 
 

 34      الثواب والعقاب
 34      اجلدال واحلوار 

 35       اجلمال
 36       هاداجل

 36      احلب والكره
 37       احلذر

 38      احلرية     
 38     احلسنات والسيئات

 39      احلق والباطل
 39       احلقوق

 40     احلكمة واحلكماء 
 41      احلالل واحلرام 
 41      احلياة واملوت 

 43      احليلة واخلدعة
 44      اخلربة والتمرس 

 44       اخلشية
 45      اخلواطر 

 45      اخليانة واخلونة 
 46      اخلري والشر 

 46      والدعاةالدعوة 
 49      الدنيا واآلخرة 

 50      والفراسة الذكاء
 50      الذكر والدعاء
 54      الربح واخلسارة

 54       الرضا



130 
 

 54      الرقة والبكاء 
 55      الرايء والنفاق 

 55       الرايضة 
 56       الزهد 

 56       السجود 
 56       السعادة 

 57      السفه والطيش 
 58      السنة والسرية

 58       السياسة
 59       الشباب

 59      الشخصية 
 61       الشكر 
 61       الشهرة

 61       الشورى
 62      الشيطان الرجيم
 62      الصحة واملرض
 62      الصفاء والنقاء

 63       الصلح 
 63      صلة الرحم

 64       الطاعة
 65      الظلم والظاملون 

 65       العادات
 66      العاطفة واملزاج  

 66       ةالعباد
 68       العبودية



131 
 

 68      والكِّرْب  الُعجب 
 68       ل العد

 69      طةلملخاالعزلة وا
 69      والكرامة  العزة

 69      العقل واهلوى
 70      العقوًبت  

 71       العقيدة
 71     العالقات االجتماعية 

 72      العلم والعلماء
 75      العمل اخلريي
 76      العمل الصاحل

 76      العمل والوظيفة
 77       الغربة

 77      الغزو الفكري 
 78      الغش والتدليس
 78      الفنت واحلروب

 78      الفرح والرتح 
 79       الفروق
 81       الفساد 
 81       الفطرة 

 82      الفقر والغّن 
 83      قه يف الدين الف

 83       الفنون
 83      الفهم والوعي 

 84       القَدر



132 
 

 84       القدوة
 85      القرآن الكرمي

 85       القراءة
 86      القلب واللسان

 87     القلق واالطمئنان
 87       القلم 

 88       القناعة
 88      والضعفالقوة 

 89      الكتاب واملكتبة 
 91     الكتابة والتأليف  

 92      الكسب والرزق
 92      والالمباالةالكسل 

 93     الكالم والسكوت
 94      واألمل ة ذالل 

 94       اللغة 
 95        املال

 95       درة ابامل
 96     اجملتمع اإلسالمي 

 96       احملاسبة 
 97         املداراة

 97       املرأة
 97      املساجد
 98      املسؤولية

 98       املظاهر والشكليات 
 99     املعاصي والذنوب  



133 
 

 100      املعروف واملنكر 
 100     املناسبات واألعياد 

 101     واهلواايت املواهب 
 101       النصائح

 103       النعم 
 104      النفس وأمراضها
 105      اهلداية والضالل

 106       دوءاهل
 106       الوالدان

 107       يالوح
 107       رعالو 

 108      الوصااي واحلكم 
 111      يف أعداد وصااي 
 115       الوطن

 115      الوعد والعهد
 115      الوقت والعمر 

 116       الوقف
 116      الوالء والرباء 

 117       اي بين 
 123       اي بنيت 

 124      اي ابن أخي 
 126      أخي  ةاي ابن 

 127       الفهرس
 

 

 


